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 O que você diria sobre a ideia de que a conduta sagrada de 

um repórter é nunca deixar que a história se volte para ele? (Alex) 

 Eu diria que concordo com isso. (Bradley) 

 Mas essa se voltou. (Alex). 

 Também existem pessoas não dissimuladas, que eu acredito 

que seja a maioria, que veem que o jornalismo está mudando. E o 

jornalismo está mudando porque as pessoas que levam as notícias, que 

passam a imagem de honestas, decentes e confiáveis, acabaram em 

alguns casos se mostrando pessoas enganosas. Como resultado, acho 

que as pessoas estão querendo mais transparência no jornalismo. Acho 

que elas querem confiar que a pessoa dizendo a verdade a elas sobre o 

mundo é uma pessoa honesta. Como você. (Bradley). 

Reprodução do diálogo entre Bradley Jackson (Reese 

Witherspoon) e Alex Levy (Jennifer Aniston). 

The Morning Show (Série original Apple TV). 



 
 

RESUMO 

 
A transparência no jornalismo é um objeto de reflexão em constante conflito entre uma norma 
ideal e sua aplicação prática. Pode estar presente como valor ético, norma para práticas 
colaborativas e técnica de trabalho. Manifesta-se de várias formas e alcança dimensões 
distintas. É considerada requisito para práticas jornalísticas qualificadas e credíveis. Desde a 
década de 1980, a transparência tornou-se um indicador social importante nos negócios, 
símbolo da democracia e peça-chave na política. Vem sendo aclamada como solução para os 
problemas de corrupção e confiança em governos, instituições, corporações e práticas 
profissionais. Esta pesquisa tem como objeto de estudo a transparência como valor e prática no 
jornalismo, com ênfase na análise do Projeto Credibilidade e suas contribuições para a 
promoção e implementação da transparência em três redações: Folha de S. Paulo, Poder 360 e 
O Povo. A iniciativa brasileira é o único capítulo internacional The Trust Project – um projeto 
global que visa a desenvolver padrões de transparência para tornar a imprensa mais confiável. 
Para isso, foi criado um Sistema de Indicadores de Credibilidade. Por ser um conceito aplicável 
em áreas diversas e distintas, sistematizamos o conceito de transparência no jornalismo, a partir 
da visão de vários autores sobre o assunto. O objetivo geral da pesquisa é examinar as 
contribuições dos indicadores do Projeto Credibilidade para a implementação e promoção da 
transparência nas redações. Para abordar o tema, os procedimentos metodológicos adotados são 
a pesquisa bibliográfica e documental, o estudo de casos múltiplos, e entrevistas em 
profundidade com gestores, editores, repórteres e ombudsman. A análise empírica está 
organizada em três eixos: transparência recomendada; transparência observada e transparência 
desejada. Os resultados indicam, entre outros aspectos, que prevalece nas redações uma 
transparência gerenciada pelas regras e princípios editoriais das organizações noticiosas, 
condição que dá pouca autonomia para os jornalistas implementarem todos os recursos 
disponíveis para a visibilidade do seu trabalho. As mudanças realizadas comunicam mais 
internamente do que aos públicos externos. Apesar de haver uma disponibilidade das redações 
em divulgar informações sobre os veículos, jornalistas e etiquetar conteúdo, há resistências em 
antecipar decisões e explicar métodos, sobretudo falta incluir a participação do público, com 
atenção às redes sociais. Conclui-se que a transparência implementada pelos veículos é um 
fenômeno amplo, abrange valores, cultura, hábito e técnica jornalística, um processo ainda em 
fase de adaptação. 
 
Palavras-chave: Transparência. Credibilidade. Jornalismo. Jornalismo Brasileiro. Projeto 
Credibilidade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 
Transparency in journalism is an object of reflection in constant conflict between an ideal norm 
and its practical application. It can be present as ethical value, standard for collaborative 
practices and work technique. It manifests in various ways and reaches different dimensions. It 
is considered a requirement for qualified and credible journalistic practices. Since the 1980s, 
transparency has become an important social indicator in business, a symbol of democracy and 
a key player in politics. It has been hailed as a solution to problems of corruption and trust in 
governments, institutions, corporations and professional practices. This research aims to study 
transparency as a value and a practice in journalism, with emphasis on the analysis of the Projeto 
Credibilidade and its contributions to the promotion and implementation of transparency in 
three editorial staff: Folha de S. Paulo, Poder 360 and O Povo. The Brazilian initiative is the 
only international branch of The Trust Project – a global project that aims to develop standards 
of transparency to make the press more reliable. For this, a Credibility Indicators System was 
created. As it is a concept applicable in different and distinct areas, we have systematized the 
concept of transparency in journalism, based on the view of several authors on the subject. The 
general objective of the research was to examine the contributions of the indicators Projeto 
Credibilidade for the implementation and promotion of editorial transparency. To address the 
issue, the methodological procedures adopted are bibliographic and documentary research, the 
study of multiple cases, and in-depth interviews with managers, editors, reporters and 
ombudsmen. The empirical analysis is organized in three axes: recommended transparency; 
observed transparency and desired transparency. The results indicate, among other aspects, that 
there is a prevailing transparency in newsrooms managed by the editorial rules and principles 
of news organizations, a condition that gives journalists little autonomy to implement all the 
resources available for the visibility of their work. Changes made communicate more internally 
than to external audiences. Despite the availability of newsrooms to disseminate information 
about vehicles, journalists and label content, there is resistance in anticipating decisions and 
explaining methods, especially lacking to include public participation, with attention to social 
networks. It is concluded that the transparency implemented by the vehicles is a broad 
phenomenon, encompassing values, culture, habits and journalistic technique, a process that is 
still in the adaptation phase. 
 
Keywords: Transparency. Credibility. Journalism. Brazilian Journalism. Projeto Credibilidade. 
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INTRODUÇÃO  

 

O panorama cultural e político em que vivemos, segundo Kakutani (2019), reflete 

problemas alarmantes no mundo. Segundo a autora, a estratégia política dominante é desprezar 

as instituições democráticas, enfraquecê-las e provocar o caos. No Brasil, o autoritarismo está 

em ascensão como movimento político na sociedade e fragiliza a democracia. Em contraste à 

transparência, liberdade de imprensa e o direito público à informação qualificada estão a cultura 

de segredos, opacidade e desinformação. Desrespeitado como profissão, o jornalismo é 

ameaçado e cada vez menos reconhecido como ator chave para ajudar a garantir a democracia 

no país. Paira a dúvida quanto à sua relevância, papel profissional, identidade e liberdade. 

Inúmeros jornalistas e organizações de notícias são alvos do presidente Jair Bolsonaro, que os 

acusa sem constrangimentos de “inimigos do povo”, inflama a população contra os jornalistas 

e alimenta a narrativa de que a imprensa mente. O jornalismo perde credibilidade e a 

confiabilidade perante os públicos. De acordo com o relatório Edelman Trust Barometer 

(2021)1 há um ecossistema de confiança em queda e falência de informações, dado que gera 

ainda mais incertezas quanto à sustentabilidade e a permanência do jornalismo como instituição 

importante para o desenvolvimento social e humano. Neste contexto, a imprensa nacional, cada 

vez mais temerosa com a perda de sua credibilidade, se dedica a buscar soluções que levem os 

públicos a confiar no jornalismo. 

A defesa de práticas de transparência no jornalismo surge como um recurso para garantir 

sua relevância social, um importante marcador do valor e da credibilidade da atividade que, 

segundo Karam (2014), é uma profissão especializada em fornecer informação qualificada e 

segura. A profunda modificação na estrutura das relações jornalismo/públicos na era das redes 

impõem que sejam repensadas ideias de uma práxis concebida à luz da objetividade e 

imparcialidade cujo modelo pertenceu a uma outra realidade histórica (HANITZSCH, et al., 

2011). A conotação de não interferência, de que os jornalistas não devem de forma alguma 

influenciar as notícias que relatam, a posição de observador imparcial de apenas transmitir os 

fatos, chega a ser ingênua frente o perigo iminente à existência de uma imprensa livre no Brasil. 

A concepção da transparência aplicada à lida jornalística traz elementos para dar 

visibilidade ao jornalismo, torná-lo mais colaborativo e inclusivo. Neste sentido, é necessário 

                                                 

1 A 21ª edição do estudo global ouviu mais de 33 mil entrevistados em 28 países (1.150 no Brasil), com trabalho 
de campo realizado entre 19 de outubro e 18 de novembro de 2020, revela os impactos da pandemia e da 
infodemia na confiança nas instituições, o que as pessoas esperam das empresas e como as lideranças devem 
atuar nesse cenário de incertezas. 
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tornar público o que sempre foi privado – o modo de fazer jornalismo, reforçar abertamente a 

relação do jornalista com suas audiências e, assim, descortinar as redações com o propósito de 

tornar as notícias mais conhecidas e valorizadas aos olhos dos públicos.  

Na perspectiva de Marchionni (2013) na história moderna do jornalismo ocidental, 

houve pouco interesse no ser humano por trás das notícias e pouca importância lhe foi dada, 

muito disso, por conta do valor atribuído à objetividade como o núcleo central para a percepção 

de credibilidade. Apesar de se tratar de um fenômeno contemporâneo a transparência há muito 

é um princípio que define e caracteriza o ethos jornalístico, no entanto, é necessário avaliar a 

concepção de transparência como abertura do jornalismo, a sua manifestação nas práticas 

jornalísticas, observar se existe possibilidade tangível para tornar o jornalismo mais responsável 

e comprometido na condução da informação.  

De acordo com Michael Schudson (2015), no século XXI, a transparência se insere numa 

sociedade da informação, de cidadãos com oportunidades para estarem bem-informados, 

esclarecidos, participativos, que ampliou a possibilidade de vigilância e exigência nas ações de 

governança pública, impulsionando reformas administrativas para uma cultura de 

compartilhamento do agir de cada instituição, comportamento cada vez mais cobrado entre os 

poderes, empresas e a sociedade. Nesse contexto a transparência é um bem público porque 

incentiva um modelo de gestão horizontal, integrada e participativa entre organizações e 

sociedade civil.  

Os estudos de jornalismo apontam uma crise de legitimidade que atinge o 

funcionamento dos meios de comunicação, que pode estar relacionada a uma cultura 

organizacional opaca, imersa em jogos de poder, política e disputas internas e com pouca 

disposição para a abertura às demandas emergentes da sociedade. É possível que a crise de 

legitimidade seja resultante de uma profissão que insiste num modo de produção que segue um 

modelo tradicional de conduzir a atividade, apegada à uma normatividade geradora de uma 

perda de confiança do público na função e propósito jornalístico, o que impulsiona a revisão do 

conceito normativo de transparência na perspectiva de buscar uma atuação jornalística mais 

aberta e próxima dos públicos, seja na ampliação de recursos para a compreensão da informação 

jornalística, seja na divulgação de valores éticos como ingrediente de um ambiente de 

integridade para os jornalistas e as organizações. Certamente, não desprezamos outros aspectos 

que contribuem para agravar tal contexto de crise, portanto, tais situações serão devidamente 

abordadas no decorrer deste estudo. 

Para repórteres e editores cujo trabalho se concentra em outras pessoas e instituições, a 

transparência pode representar um desafio ocupacional, afinal, incluir-se na história e escrever 
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sobre suas motivações para perseguí-la pode ser difícil, até mesmo um tabu. Jane Singer (2015) 

é enfática quando afirma que a indústria de notícias é um dos segmentos mais opacos, como 

uma caixa preta. No entanto, ao seguir essa linha de visibilidade, perde força a visão das 

redações como caixas fechadas, impenetráveis. A dinâmica da transparência refere-se à abertura 

do jornalismo para mostrar como ele é feito e por quê. Dito de outro modo, transparência 

significa mostrar às pessoas o valor prático do jornalismo, explicar seus métodos, para que 

cresça em relevância e impacto na vida social (KARLSSON, 2020).  

Na “era da desconfiança”2 a transparência adquire importante valor social, costuma ser 

empregada como uma promissora estratégia para marcas e relacionamento com clientes, 

contribuindo para a credibilidade, resgate de confiança e superação de crises3. É frequentemente 

reproduzida no discurso político e corporativo. Por meio de metáforas, ela é invocada como 

solução em situações e organizações de modo a estabelecer regras de como a sociedade e suas 

instituições de poder devem se desenvolver e funcionar, o que muitas vezes lhe imputa o 

estigma de mito da modernidade. No sentido metafórico, a transparência é comparada a uma 

janela cuja vidraça é tão transparente que desvia a atenção de si mesma. Quanto mais 

transparente a vidraça, menos perceptível é, como tal, o olhar a atravessa sem barreiras e mais 

e mais vemos através dela, portanto, transparência é sinônimo de ver através (ALLOA e 

THOMÄ, 2018, p. 1-2). 

A transparência como objeto de reflexão é um tema abrangente e amplamente celebrado. 

Nos estudos de jornalismo, ela é apresentada como um princípio normativo muito importante e 

definidor, cujo conteúdo ontológico é investigado e debatido em uma variedade de escolas de 

jornalismo no mundo ocidental (McBRIDE; ROSENSTIEL, 2014). O tema da transparência 

também está na centralidade das discussões envolvendo áreas como, Administração Pública, 

Direito, Filosofia, Sociologia, Ciência Política, a Física e diversos outros campos do 

conhecimento.  

Mas esse tema torna-se ainda mais instigante se o conteúdo que carrega é também 

passível de investigações e questionamentos aprofundados no campo do jornalismo brasileiro. 

Por enquanto, existem poucos estudos na região, que contemplem a temática da transparência 

aplicada ao jornalismo como impulsionadora de mudanças estruturais. Normalmente, ela é 

                                                 

2  Segundo uma pesquisa realizada por Sprout Social, 73% das pessoas entrevistadas estão dispostas a pagar e a 
pagar mais por marcas e produtos que garantam total transparência. Disponível em: https://tinyurl.com/xha9hppf  
Acesso em: out. 2020. 

3 Nota aos leitores: para links muito longos utilizamos o encurtador de url, Tinyurl. 

 

https://tinyurl.com/xha9hppf
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estudada como princípio normativo e ético, o que é essencial para a sua compreensão. No 

entanto, as abordagens da transparência como uma nova prática capaz de reconstituir a 

credibilidade do jornalismo em um ecossistema de informação aberta, são mais expressivas no 

contexto dos estudos estrangeiros. Conforme Jeff Jarvis (2020), a internet favorece conversas 

abertas com os públicos, como tal, para o jornalismo brasileiro pode ser um bom momento de 

aprendizado e renovação das práticas jornalísticas. É com essa perspectiva de aprendizado e 

renovação que o interesse em pesquisar o tema da transparência se efetivou. 

Há cerca de quatro décadas as discussões sobre transparência e acesso à informação são 

intensificadas na tentativa de tornar a administração pública mais responsável. Nesta última 

década, escândalos e vazamentos de grandes segredos de algumas nações para a mídia noticiosa 

marcaram a ascensão da atividade de hackers e ativistas da transparência, por exemplo, o caso 

do ex-funcionário da CIA, Edward Snowden, que vazou informações sigilosas contendo 

metadados de 3 bilhões de telefonemas para a mídia noticiosa; e o emblemático caso do 

WikiLeaks, de Julian Assange. Estes acontecimentos despertaram ainda mais o interesse de 

pesquisadores na temática da transparência, motivando a organização de congressos e eventos 

para debater o assunto. Em nome da transparência, leis foram criadas, instituições públicas 

tiveram de mudar hierarquias e adaptá-las para uma gestão horizontalizada, bem como alterar 

seus procedimentos sobre publicidade administrativa. A expectativa é de relações mais 

próximas entre chefe-empregador, de figuras públicas atuando com responsabilidade, de uma 

transparência obrigatória e não apenas no discurso. De uma forma quase religiosa, a 

transparência passou a ser aclamada como símbolo da democracia e das liberdades civis 

(BERGER e OWETSCHKIN, 2019). 

Como bem lembra Onora O’neill (2002) “os dias de palavras no papel” em que os 

segredos eram tecnicamente viáveis ficaram no passado. Segundo a autora, vivemos atualmente 

em meio a redes eletrônicas através das quais a informação se desloca com facilidade, quase 

sem nenhum custo, tempo, habilidade ou dinheiro. Se antigamente havia a possibilidade de 

cultivar o segredo, guardar o sigilo, informações e dados, hoje o contexto é outro: são 

necessários muitos recursos financeiros, tecnológicos além de regras e leis para proteger dados 

e aplicar sanções na tentativa de prevenir ou inibir violações de confidencialidade. Para 

Schudson (2015) transparência é uma tendência crescente e que vem fortalecendo as sociedades 

democráticas, um fenômeno que influencia as gestões modernas porque promete restaurar a 

confiança e a credibilidade de instituições, corporações e indivíduos. Nesse ideal de 

transparência, nenhum sistema deve ser fechado, nenhuma área é inacessível. A cultura do 

segredo perde legitimidade, a nova ordem é acessibilidade como um direito e patrimônio do 
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público; e nessa configuração, a transparência adquire valor político. Seus pontos de referência 

são, além da acessibilidade, a visibilidade, a publicidade e/ou divulgação e a participação, em 

conjunto, estes promissores elementos seriam capazes de assegurar a informação e trazer à tona 

o que antes era desconhecido. Isso marca sua presença como objeto de estudo sobre a 

implementação de políticas de transparência na gestão pública, negócios corporativos e outros 

contextos nacionais e internacionais (HEALD, 2006). 

Conforme a literatura consultada, a transparência pode receber enfoques e significados 

variados a depender da área, portanto, um conceito multifacetado. Transparência pode 

representar acessibilidade e implementar a cultura do direito de saber do cidadão (SCHUDSON, 

2015); é indicativo de responsabilidade ao favorecer a abertura para que os cidadãos conheçam 

processos e tomada de decisão proibidas em outros momentos da organização social; 

transparência é também considerada a chave para a boa governança (HOOD, 2006), nesse 

sentido, Chul Han (2019) explica que ela atua num sistema de crenças como forma de 

racionalizar as ações tornando-se um padrão para forçar diversos agentes sociais a explicar suas 

escolhas; a transparência também pode ser moralizadora, ou seja, onde tudo deve estar em 

permanente exposição, os indivíduos são forçados a agir virtuosamente. O assunto da 

transparência é controverso, ao mesmo tempo, ela pode servir para a democracia e a 

participação do público; ou pode adquirir caráter regulamentador; pode eliminar a opacidade e 

combater a corrupção; e pode ferir a privacidade, representar vigilância e controle. No 

jornalismo provoca dilemas (WARD, 2015), no cenário brasileiro o assunto é ainda imaturo, 

mas já ocupa publicações científicas, em periódicos e livros de importantes figuras do campo 

jornalístico. Foi assim que demos andamento nesta pesquisa e os primeiros passos dessa 

investigação foram incentivados tomando como base os padrões de transparência e diretrizes 

para o jornalismo apresentadas pelo Projeto Credibilidade – o único capítulo internacional do 

The The Trust Project, projeto que atua com base em um Sistema de Indicadores de 

Credibilidade e, se incorporados à prática cotidiana das redações, oferece condições para 

restaurar a credibilidade da informação noticiosa, zelar pela sua qualidade e das organizações 

aderentes dessa proposta, portanto, esta pesquisa tem caráter exploratório. 

Conforme Chul-Han (2019, p. 107), no contexto digital de superexposição, a 

transparência pode incentivar e justificar a vigilância e o controle em nome do bem-estar social 

mais justo, seguro e eficaz, isso significaria coibir qualquer tentativa de privacidade e 

autonomia individual ou coletiva; a abertura parece estimular um desejo de autotransparência e 

incentivar melhores práticas, porém, se distorcida e mal compreendida, em vez de consolidar 

uma cultura de abertura pode estar se tornando uma forma de romancear uma sociedade de 
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controle. A depender do tipo de governança e perfil de gestores, em torno de seu principal 

atributo – a abertura – a transparência pode servir tanto para a democracia quanto para a 

opressão e regulação. Ainda de acordo com o autor, no universo dos negócios, abre vantagem 

comercial competitiva, motiva equipes e denota responsabilidade social das empresas. No 

contexto digital a transparência é celebrada como o vetor do progresso e da boa governança, 

símbolo da democracia. E, nesse ambiente de habitantes ligados em rede, o que assegura a 

transparência é a hiperconectividade (Ibid, p. 108). Na visão do filósofo, o desejo por 

transparência, é o desejo da exposição, do desnudamento das instituições e dos indivíduos. Na 

verdade, é a ânsia de algo muito valioso e cobiçado – a informação. Quem controla a 

informação, pode controlar o saber, que leva à supervisão de todos por todos; portanto, uma 

“democratização da supervisão”. Segundo o autor, a ideia de transparência é cultuada na atual 

sociedade a ponto de torná-la um imperativo categórico e que exige movimentos de abertura 

recíproca, ou seja, “não só o mais inferior é supervisionado pelo superior, mas também o 

superior é supervisionado pelo inferior” (p. 109). Enquanto para Sifry (2011, p. 82), o atual 

fluxo de informações no ecossistema digital mudou a capacidade de conexão das pessoas, 

segundo o autor, um fenômeno inédito na história e que faz desta “a era da transparência”. Tal 

fluxo informacional é amplificado pelas redes imparáveis de pessoas que atuam de modo 

cooperativo no compartilhamento de dados.  

Na mídia, a transparência é reivindicada por estudiosos, estrategistas e gestores dos 

negócios da indústria pela sua capacidade de estabelecer normas colaborativas, restaurar a 

credibilidade do setor e aproximar o público do jornalismo. Pode servir estrategicamente aos 

interesses comerciais como fonte geradora de receitas, o que não seria um problema, ao 

contrário, pode representar o começo de uma solução para a crise financeira no setor. Para Allen 

(2008), os movimentos em torno da transparência remetem a aspectos disciplinadores e que 

podem interferir na autonomia jornalística. Entretanto, vivemos numa época, segundo Kovach 

e Rosenstiel (2010) em que mostrar como faz é mais importante do que apenas falar o que faz.  

No jornalismo a transparência pode representar mudança de hábitos, cultura e normas 

porque torna os seus próprios processos transparentes perante seus públicos, portanto, abertos. 

Nessa composição a figura do jornalista como observador e fiscalizador da sociedade, com 

domínio sobre as notícias que irão determinar o que o público deve conhecer simplesmente é 

insuficiente. A mídia e os atores que a compõem também são observados, em vista de que o 

jornalismo já não é a única fonte de informação, apenas mais uma em meio a uma multidão de 

produtores de informação (CHRISTOFOLETTI, 2019).  
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Parece utópico sustentar a crença de que o ideal da transparência e abertura do 

jornalismo venha a se consolidar frente à indústria da mídia e de conglomerados como uma 

nova cultura e norma para práticas colaborativas. Na prática, a ideia central da transparência no 

jornalismo é explicar processos internos, motivos, decisões, conflitos e interesses por meio da 

disponibilização, divulgação e visibilidade de informações inteligíveis para adequada 

compreensão das audiências bem como conceder-lhes o direito de participação nesse processo. 

Todavia, a transparência nos processos editoriais e rotinas produtivas pode ser um fator 

determinante para a permanência e longevidade da atividade jornalística. Como tal, a 

transparência além de permitir conhecer como uma notícia ou reportagem foi desenvolvida, dá 

acesso aos interesses e operações da indústria de notícias, os indivíduos teriam autonomia para 

decidir o que pensar e no que acreditar (KOVACH e ROSENSTIEL, 2010). Resta saber se é 

apenas um desejo, ficção, uma jogada de marketing ou se realmente os publishers e 

proprietários dos meios de comunicação estão dispostos a mudar a gestão e cultura profissional 

que tem sustentado e formatado gerações de jornalistas. Apesar de não haver um consenso no 

campo jornalístico sobre sua definição (CRAFT e HEIM, 2009; VOS e CRAFT, 2016), a 

transparência vem sendo aclamada por diversas vozes como um grande motor para a 

sustentabilidade, renovação de práticas, legitimidade e responsabilidade jornalística. Em 

contrapartida, outras vozes advertem sobre possíveis implicações e comprometimento de ideais 

éticos (ALLEN, 2008; WARD, 2015). Na visão de Chul-Han (2018, p. 42), embora anuncie 

uma mudança de paradigma, para os mais céticos trata-se de uma mudança normativa, quando 

“dita o que é e o que deve ser”. Contudo, no jornalismo, a transparência faz parte dos rituais 

jornalísticos, suas regras e normas profissionais (KARLSSON, 2010; KOVACK e 

ROSENSTIEL, 2003; McBRIDE e ROSENSTIEL, 2014).   

Essencialmente, a transparência no setor de notícias é considerada uma ferramenta que 

pode servir para diminuir incertezas e aumentar o conhecimento dos públicos sobre como o 

jornalismo é feito (KARLSSON, 2010). Constitui na adoção de diretrizes e protocolos para 

tornar jornalistas e organizações de notícias responsáveis pelo serviço que prestam, envolve 

explicar para os públicos a tomada de decisão envolvida em uma história. Kovach e Rosenstiel 

(2007, p. 92) argumentam que a transparência possui elementos para validar a informação e 

assegurar a procedência dos processos aplicados pelos jornalistas e veículos. Por meio de 

instrumentos e técnicas, a transparência tem potencial para impulsionar novas práticas e padrões 

de qualidade para o jornalismo contemporâneo.  

Um impulsionador da transparência no jornalismo nacional é o Projeto Credibilidade – 

por meio de Indicadores de Credibilidade já opera em algumas redações do país. Assim, visando 
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conhecer como a ideia de transparência se aplica às práticas do jornalismo local, surgiu a 

pergunta de partida desta dissertação: como os indicadores do Projeto Credibilidade 

contribuem para a implementação de padrões de transparência no jornalismo brasileiro, 

quando redações no país se comprometem com seus protocolos e diretrizes? 

Diante do exposto, o primeiro passo desta pesquisa foi tomar conhecimento da literatura 

em torno da transparência, o que nos trouxe a percepção de que existem variações e intensidades 

de transparência a depender do campo em que atua. Isso nos levou a explorar alguns aspectos 

de transparência, se existe uma cultura favorável à implementação no trabalho diário dos 

jornalistas, se há diferenças nos protocolos de transparência entre as empresas de mídia e os 

jornalistas. Nesse sentido, entende-se que a transparência é sempre “em relação” a um 

indivíduo, uma instituição, um sistema, um ambiente; e apresenta elementos distintos no que 

diz respeito às responsabilidades e compromissos de abertura destes atores (HEALD, 2006).  

No jornalismo, a transparência pode ser em relação às organizações de notícias, aos 

jornalistas e aos processos editoriais (GROENHART e BARDOEL, 2012; GROENHART e 

EVERS, 2014). No entendimento de ambos os autores, as atribuições de responsabilidade bem 

como estipular intensidade da transparência adquirem graus e variações; a compreensão é de 

que existe um possível potencial, intensidade de influência e capacidade de propagação da 

transparência por intermédio dos jornalistas. Porém, devem ser considerados certos aspectos 

sensíveis e técnicos que envolvem a atuação do jornalista, como questões de privacidade e 

segurança. No que diz respeito às responsabilidades das organizações de notícias, a 

transparência necessita de critérios de avaliação e pesos distintos, já que estas atuam na 

condição de empresas no ramo dos negócios.  

O pressuposto aliado à justificativa desta pesquisa é de que há um distanciamento entre 

o que um jornalista faz e o público compreende, a percepção de que há a necessidade de 

transparência para alcançar confiança e credibilidade no ambiente digital, mas valores culturais 

e éticos podem impedir o jornalista de mostrar o seu trabalho aos olhos do público e até mesmo 

entre seus pares. Nesse sentido, o Projeto Credibilidade pode ser um impulsionador, pois seus 

critérios apontam para a transparência. O momento é oportuno para acompanhar a ascensão da 

transparência no cenário nacional, já que algumas das principais redações do país são adotantes 

das diretrizes do The The Trust Project. 

Após a contextualização, problematizações e justificativas devidamente traçadas, o 

objeto de estudo trata da transparência como valor e prática no jornalismo brasileiro, com 

ênfase na análise de como o Projeto Credibilidade atua para promover a transparência em 

redações nacionais. Por isso, o estudo de casos múltiplos, somado às entrevistas em 



24 
 

profundidade são as técnicas adotadas para os desdobramentos deste estudo nos seguintes 

objetivos: o objetivo geral é examinar as contribuições dos indicadores do Projeto 

Credibilidade para a implementação e promoção da transparência como valor e prática em três 

redações: o jornal Folha de S. Paulo; Poder 360 e jornal O Povo. Os objetivos específicos: a) 

observar como os Indicadores de Credibilidade são absorvidos e colocados em funcionamento 

pelos jornalistas e organizações de notícias e assim, b) descrever o processo de implementação 

e o impacto nas redações; nesse sentido, com todos estes elementos, c) caracterizar que tipo de 

transparência prevalece nas redações, as dimensões que alcança, se pode ser considerada uma 

norma colaborativa, com potencial para a construção de uma cultura de abertura e novas 

práticas nas redações. O percurso metodológico desta pesquisa organiza-se em quatro etapas 

específicas, aprovadas pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos da Universidade 

Federal de Santa Catarina (CEPSH/UFSC), sob o parecer de número 4.079.488, que pode ser 

consultado no Anexo A.  

1) Realização de levantamento bibliográfico e documental junto à articulação com o 

contexto internacional de pesquisas sobre o tema. Essa primeira etapa é fundamental para o 

estudo dos Indicadores de Credibilidade do Projeto Credibilidade, a compreensão dos estudos 

de transparência, áreas onde é mais estudada, aplicações e adaptações do conceito e do cenário, 

de modo que a revisão bibliográfica, com problematizações constantes das ideias, contribuiu 

para sistematizar a elaboração dos roteiros de entrevistas da terceira etapa dessa pesquisa.  

2) Seleção dos veículos consorciados ao Projeto Credibilidade considerando os 

seguintes critérios: a) abrangência e relevância; b) tempo e circulação; c) veículo nativo digital 

e d) veículos híbridos (impresso e digital).  

3) Entrevistas em profundidade com profissionais das organizações jornalísticas: da 

redação (ombudsman, editores e repórteres); e gestores do Projeto Credibilidade. Nesta etapa 

foram realizadas a decupagem das entrevistas, organização e interpretação dos dados coletados. 

Os questionários para as entrevistas estão organizados em três roteiros distintos: a) roteiro de 

entrevistas com os coordenadores do Projeto Credibilidade; b) roteiro de entrevistas para os 

repórteres e c) roteiro de entrevistas para os editores.   

4) Por fim, a análise dos resultados, com ênfase na verificação dos indicadores adotados 

por cada veículo para descrevê-los e caracterizá-los.  

A estrutura da dissertação está proposta em três capítulos. O primeiro capítulo, nomeado 

como Transparência: uma palavra de ordem, está voltado para as definições e para a origem 

da transparência, bem como sua evolução, aplicações e como vem servindo de elo para a 

credibilidade, ética e accountability. Além disso, a ênfase da transparência nos estudos de 
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jornalismo surge da necessidade de encontrar saídas para problemas de sustentabilidade, 

credibilidade e legitimidade da atividade, portanto, o primeiro item (1.1) focaliza no contexto 

de crise do setor em que surgem tais discussões; o segundo item (1.2) trata das imprecisões 

conceituais indicadas por alguns estudiosos que dificultam um consenso sobre a definição da 

transparência; já o terceiro item (1.3) apresenta as abordagens de transparência no contexto dos 

estudos de jornalismo, como se manifesta, bem como alguns dilemas e aspectos limitantes em 

torno da prática. Estes fatores somados à suposta imprecisão do conceito nos permitiram sugerir 

uma definição de transparência para o jornalismo. Existem apelos para que a transparência seja 

reconhecida como um valor para preencher insuficiências que a objetividade jornalística não 

daria conta de atender no atual ecossistema digital de informações, tensionamos brevemente 

alguns aspectos no item (1.4). 

O segundo capítulo, intitulado Transparência e Credibilidade, traz uma abordagem 

sobre as mobilizações por parte da mídia noticiosa em torno da ideia de transparência no 

jornalismo. Faz-se uma breve revisão do conceito de credibilidade afim de facilitar a 

compreensão de como está associada à noção de transparência. Além disso, apresenta-se alguns 

modelos e instrumentos de transparência, isso inclui o The Trust Project/Projeto Credibilidade 

e o contexto em que surgem. Por fim, uma seção para apresentação do método escolhido para 

a pesquisa. A partir do entrelaçamento dos conceitos de transparência, ética e a accountability 

é possível perceber como essa relação pode fortalecer a atividade jornalística. Cabe ressaltar 

que tais afirmações encontram respaldo em modelos onde a transparência vem sendo 

implementada, bem como nos instrumentos de transparência que são operacionalizados nas 

rotinas produtivas em redações.  

Caixa preta à caixa de vidro: implementação da transparência no jornalismo da 

Folha de S. Paulo, Poder 360 e O Povo é o terceiro capítulo, de caráter empírico e apresenta a 

análise dos resultados com base nas entrevistas em profundidade e no exame sistemático da 

aplicação dos Indicadores de Credibilidade nas redações estudadas e seus efeitos na rotina 

produtiva dos jornalistas. Organizamos a análise com base em três eixos: transparência 

recomendada; transparência observada e transparência desejada. Do cruzamento das 

observações teóricas aliadas às informações obtidas na etapa empírica, são construídas as 

Considerações finais. 
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CAPÍTULO 1  

TRANSPARÊNCIA – UMA PALAVRA DE ORDEM 

 

A transparência tornou-se uma palavra de ordem em diversos segmentos, o expressivo 

aumento do interesse pela temática relaciona-se às diversas crises financeiras e corporativas, 

bem como escândalos e declínio da confiança nas instituições. Segundo Berger et al. (2021), 

no século XXI, os apelos vocais à transparência decorrem da explosão de discursos por 

liberdade política e pública bem como na imprensa (digital), o clamor que se ergue é pela 

transparência institucional e social, à divulgação e o acesso desimpedido à informação, à 

revelação de negócios secretos e ao controle público da vida política e da economia.  

A partir disso, é tomada como um conceito multifacetado, adaptável para uma variedade 

de áreas do conhecimento, da política, economia, à educação, saúde, nos estudos de jornalismo 

e outros mais, despertando interesse de pesquisadores especialmente na área da Ciência Social. 

Tornou-se um negócio para as organizações contemporâneas, seja por questões legais, pressão 

social e pública ou como uma estratégia de propaganda para as marcas. Há um entendimento 

comum atribuído ao seu significado como abertura ou clareza (HOOD, 2006; OLIVER, 2004). 

O fato é que, tornou-se um dos princípios mais celebrados no ambiente empresarial, as 

organizações com intenções de transmitir segurança, respeitabilidade e confiança estão sujeitas 

ao ideal de transparência.  

Definir as fronteiras entre o que pode ou não ser transparente é uma discussão 

permanente, em certos casos, gera conflitos éticos e tensões. Devido ao seu potencial em 

desafiar o poder, autoridade e autonomia de uma variedade de atores sociais, pode ser entendida 

como uma ameaça (ALLEN, 2018; WARD, 2015). Não há um consenso sobre o que 

exatamente a transparência significa e no que implica de forma mais precisa. Todavia, apesar 

de não haver o uso preciso do conceito, a transparência é vista como um ideal que afasta as 

suspeitas e os segredos, seja de um indivíduo ou de uma organização. No contexto social 

contemporâneo, a transparência invoca o “direito de saber” (SCHUDSON, 2015), significa 

acessibilidade de comunicação e informação. Em contrapartida, caminham lado a lado e em 

oposição: a cultura do segredo, da opacidade, da intransparência.  

Este primeiro capítulo visa mostrar aspectos da transparência, conceitos, e sua 

concepção no jornalismo. Assim, delineamos suas definições conforme sua aplicação em 

diferentes áreas, não obstante, percebe-se o quanto seu significado é tomado como um 

neologismo impreciso por alguns autores. A partir das principais abordagens de transparência 

passamos a situá-la e discuti-la no campo jornalístico. Embora a transparência seja um termo 
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de definições ambíguas, é preciso compreender a sua função em outras áreas do conhecimento. 

Isso porque ela é aclamada na atualidade e pode haver vários graus e variações de transparência 

em diferentes contextos. Por exemplo, a transparência é tomada como solução para os 

problemas de corrupção em governos e instituições, que têm obrigação com a transparência, 

também para tornar corporações mais responsáveis, como símbolo da democracia e acesso à 

informação, apenas para mencionar alguns. Esses espaços viram na transparência, uma saída 

para as crises de confiança e credibilidade e é nesse aspecto que a transparência tem ocupado a 

centralidade das discussões no jornalismo. Portanto, é a partir dessa última abordagem que as 

discussões sobre transparência no jornalismo recebem a devida atenção e desdobramentos.  

 

1.1 CRISE DO JORNALISMO E TRANSPARÊNCIA  

Desde o começo das preocupações com o impacto da internet e da tecnologia digital 

sobre o jornalismo, estudiosos têm se dedicado a compreender as transformações na atividade 

em um jornalismo no modo pós-industrial, de mudanças estruturais e fluidez nas redações 

(ANDERSON; BELL; SHIRKY, 2013). A segunda década do século XXI encontrou o 

jornalismo ainda mais vulnerável, contexto em que os valores e a ideologia da profissão são 

desafiados, a credibilidade e a legitimidade da atividade são questionadas pelas audiências e a 

independência do jornalismo de qualidade é afetada pelas mídias sociais. Querendo ou não, elas 

se tornaram atores cruciais no ecossistema do jornalismo e em conjunto formam um 

ecossistema a parte (BELL; OWEN, 2017, p. 50). A cultura profissional e os princípios nos 

quais o jornalismo está assentado ocupam a agenda de discussões atuais e à medida que as 

dificuldades se apresentam, os desafios para os estudos sobre o jornalismo neste contexto são 

carregados de incertezas (CHRISTOFOLETTI, 2019; DEUZE, 2005; McNAIR, 2006; 

BROERSMA e PETERS, 2013).  

As dificuldades do setor têm mobilizado as organizações de notícias em todo o mundo 

a buscar alternativas para solucionar problemas como: adaptação às tecnologias, fornecimento 

de conteúdo em diferentes plataformas, manter suas receitas, relacionamentos e audiências, 

lidar com a concorrência de outras mídias, como os blogs, agregadores de notícias e os vários 

tipos de mídia social; e ainda, combater a desinformação. 

A soma destes fatores acentua a crise de credibilidade no setor de notícias. Essa narrativa 

de crise na indústria do jornalismo que permeia muitas discussões ao redor do mundo também 

afeta as organizações de notícias no Brasil, que são igualmente questionadas quanto às suas 

reputações – confiança em queda é uma constante nas pesquisas. De acordo com o estudo 
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Digital News Report4 (2021), 54% dos brasileiros disseram confiar nas notícias em geral, um 

leve aumento de confiança comparado ao ano anterior (51%). A incerteza trazida pela crise de 

saúde gerou nas pessoas a necessidade de buscar informação jornalística devido a propagação 

de desinformação sobre a doença Covid-19. Em contrapartida, o relatório Edelman Trust 

Barometer (2021) mostra que a confiança nas notícias voltou a cair impulsionada por altos 

níveis de polarização política, queda de receitas devido o cenário de crise econômica, social, 

geopolítica e sanitária, além das tensões promovidas pelo atual governo no país em relação à 

imprensa.  

Essa é uma realidade em outros países, inclusive a erosão da confiança afeta nações 

consideradas superdesenvolvidas, como Estados Unidos, Austrália, Holanda, Finlândia e 

Alemanha. Para Richard Fletcher (2020), pesquisador sênior do Instituto Reuters, os meios de 

comunicação nos próximos anos, serão ainda mais desafiados a lidar com as rupturas sociais e 

políticas de erosão da confiança pública. Em sua análise, são problemas para além das 

organizações de notícias e jornalistas, a confiança na mídia está cada vez mais ligada aos níveis 

de confiança nas instituições políticas, 

Se a confiança nas instituições políticas cai, a confiança nos meios de 
comunicação é arrastada para baixo. E se a situação política se tornar mais 
polarizada, até a melhor cobertura noticiosa pode ser vista como tendenciosa 
por grandes setores da população5 (FLETCHER, 2020, online). 

Assim, a percepção das pessoas sobre o jornalismo, segundo o pesquisador, é 

influenciada pela percepção de outras instituições e por sugestões fornecidas por políticos e 

outras elites, que cada vez mais questionam a integridade dos jornalistas. Mesmo em países 

ricos, os jornalistas não têm estabilidade profissional ou posições permanentes e há um 

crescente número de trabalhadores de tempo parcial, freelances e agentes independentes que 

atuam no negócio das notícias sem remuneração adequada ao trabalho jornalístico (DEUZE, 

2015, p. 7).  

No contexto brasileiro a situação é semelhante. As demissões em massa dos jornalistas 

e a precarização do trabalho acentuam a crise de credibilidade no setor (MICK; LIMA, 2013; 

NICOLETTI, 2019). Jornais e revistas passam a exercer o jornalismo totalmente no modo 

                                                 

4 Digital News Report (2021): Disponível em: https://tinyurl.com/n7bnnhds . Acesso em: jul. 2021. 
5 No original: “If trust in political institutions falls, then trust in the news media is dragged down with it. And if 

the political situation becomes more polarised, even the best news coverage can come to be seen as biased by 
large sections of the population” (FLETCHER, 2020, online). Disponível em: https://tinyurl.com/mr8mnc7k  
Acesso em: jun. 2020.   

https://tinyurl.com/n7bnnhds
https://tinyurl.com/mr8mnc7k
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digital, outros são extintos, redações são esvaziadas6, obrigando os jornalistas a criar 

alternativas de trabalho em arranjos econômicos independentes das grandes corporações de 

mídia (ROXO, GROHMANN e MARQUES, 2017).  

As entidades jornalísticas e associações de classe emitem notas de repúdio 

frequentemente e conclamando o poder público e autoridades sobre ameaças à liberdade de 

expressão e informação no país. Todos os dias jornalistas são impedidos de exercer o seu 

trabalho diário, agredidos, moral e fisicamente, outros são assassinados e muitos outros, são 

demitidos. O presidente da república é o principal responsável pelos ataques à liberdade de 

imprensa, ao jornalismo e aos jornalistas7 (FENAJ, 2020). No caso do Brasil, ainda com muitos 

problemas sociais e culturais, o jornalismo é uma realidade distante das pessoas. O Atlas da 

Notícia8 (2021) revelou que 34 milhões de brasileiros não têm acesso a qualquer tipo de 

informação sobre o local onde vivem. Significa que mais de 3.200 municípios são considerados 

desertos de notícias. Mas não se trata apenas disso, percebemos o jornalismo como uma prática 

distanciada das necessidades das audiências simplesmente porque não se dedica a escutá-las, 

compreendê-las. 

Frente a tantos problemas e desafios no campo jornalístico, surge a temática da 

transparência, não é uma ideia nova, mas a disrupção normativa que pode causar é 

acompanhada de mudanças, algumas radicais. 

 A Knight Commission on Trust, Media and Democracy9, em 2015, recomendou a 

“transparência radical”, em que a mídia deve desenvolver padrões voluntários para toda a 

indústria sobre como divulgar as maneiras como coletam, relatam e disseminam as notícias. 

Um processo de abertura do jornalismo, como forma de mostrar seus processos internos e como 

as notícias são criadas. Ela surge de uma necessidade específica que é gerar valor sobre um 

atributo fundamental do jornalismo: a credibilidade, 

A exemplo da medicina, do sistema financeiro, da educação, da política e 
tantos outros quadrantes da vida social, o jornalismo precisa estar assentado 
sobre vigas de credibilidade. Sem elas, desmorona. As redações sabem disso 
e o público também (CHRISTOFOLETTI, 2019, p. 56).  

                                                 

6Poder 360: “Globo demite ao menos 30 jornalistas e extingue versão impressa da Galileu”. Disponível em: 
https://tinyurl.com/fdabxunh Acesso em: jun. 2020.  
7 Federação Nacional do Jornalistas (Fenaj). “Presidente é o maior responsável por ataques à liberdade de imprensa 

no país”. Disponível em: https://tinyurl.com/uwc4h49t . Acesso em: jun. 2020. 
8  Atlas da Notícia. Disponível em: https://www.atlas.jor.br/. 
9  Disponível em: https://tinyurl.com/2ujc3f74 . Acesso em: jan. 2020. 

https://tinyurl.com/uwc4h49t
https://www.atlas.jor.br/
https://tinyurl.com/2ujc3f74
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A transparência é impulsionada para dar acesso e visibilidade a processos e métodos nas 

mais diversas áreas como política internacional e monetária, no meio corporativo, em gestões 

públicas e privadas; e nas organizações de notícias. Segundo Craft e Heim (2009), várias forças 

contribuem para um clamor por transparência devido à globalização e expansão da democracia 

que faz o mundo se integrar cada vez mais dando às pessoas a possibilidade de acompanhar e 

compreender o que acontece de uma ponta a outra do planeta,  

Ao mesmo tempo, os avanços na tecnologia da informação tornaram ainda 
mais difícil do que nunca guardar segredos. No passado, governos, 
corporações (ou organizações de notícias) poderiam controlar facilmente o 
fluxo de informações, mas hoje, basicamente a internet capacitou indivíduos 
e organizações a mobilizar e compartilhar seus conhecimentos10 (CRAFT e 
HEIM, 2009, p. 219). 

No passado, governos, corporações e organizações de notícias poderiam controlar 

facilmente a informação. Atualmente, os avanços na tecnologia da informação tornaram ainda 

mais difícil guardar segredos. A descrença nas instituições vem gerando nas pessoas dúvidas e 

insegurança, os políticos dão sinais de totalitarismo em governos antidemocráticos, as pessoas 

não sabem mais o que é verdade numa época em que a desinformação ganha proporções 

alarmantes. 

“Acabou a matéria no Jornal Nacional”, disse o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) 

– em referência a um atraso do Ministério da Saúde na divulgação dos dados sobre a Covid-19. 

Houve um apagão de informações, saíram do ar alguns dados de novas mortes e os números 

acumulados. Isso levou seis veículos da grande imprensa brasileira a trabalhar de forma 

colaborativa, criando um consórcio de mídia para dar transparência aos números da epidemia.  

A falta de transparência do governo mobilizou a colaboração no jornalismo nacional11. 

Um levantamento realizado pela Lagom Data para o El País (2021, online) mostra a 

escalada de autoritarismo e desinformação por parte do atual governo12. Parlamentares e o 

próprio presidente da nação são investigados por realizar publicações falsas no Twitter 

diariamente contra as instituições constituídas do país, como o Supremo Tribunal Federal. A 

hostilização à imprensa e o desrespeito aos jornalistas (as mulheres são as mais atingidas), levou 

                                                 

10Tradução livre do original: “At the same time, advances in information technology have made it harder than ever 
to keep secrets. In the past, governments or corporations (or news organizations) could easily control the fl ow 
of information, but today the Internet has empowered individuals and grassroots organizations to learn, share 
their knowledge, and mobilize (CRAFT e HEIM, 2009, p. 219). 

11Devido a intransparência e inconsistência dos dados fornecidos pelo Ministério da Saúde e Governo Federal, 
seis veículos da imprensa nacional se unem, a partir de junho de 2020, para dar transparência aos dados da 
Covid-19: G1, Estadão, O Globo, Extra, Uol e Folha de S. Paulo. 

12 El País. “Radiografia das ‘lives’ e discursos de Bolsonaro mostra escalada de autoritarismo e desinformação.” 
Disponível em: https://tinyurl.com/38tttxce 

https://tinyurl.com/38tttxce
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grandes empresas de mídia a recuarem da cobertura no Palácio do Planalto. O cenário bélico 

provocado pelas reações nas redes sociais, divide o Brasil em dois lados políticos: esquerda 

versus direita e uma constante batalha é travada todos os dias para assegurar o acesso às 

informações públicas e o direito de exercer a profissão como jornalista. 

De acordo com Christofoletti (2019), de um modo geral, a sociedade perdeu suas 

referências. Há uma erosão contínua de valores nos quais o jornalismo está assentado 

potencializado pela descrença do público no jornalismo que agrava o atual estado das coisas. 

Para avaliar a profissão e acompanhar as suas transformações, os estudiosos aconselham 

examinar princípios e conceitos tradicionais, alguns sem mudanças há mais de um século 

(CHARRON; BONVILLE, 2016; DEUZE; WITSCHGE, 2016; McBRIDE; ROSENSTIEL, 

2014). 

Diante de um declínio na credibilidade pública e a circulação de informação e 

comunicação em rede na era digital, tornou-se comum criticar, analisar e desafiar autoridades, 

levando as organizações a voltarem suas práticas para o “ideal de transparência”. Ser 

transparente é visto como uma solução para os problemas de confiança (HOOD, 2006). 

No jornalismo, podemos considerar a transparência inovativa pela sua proposta de 

abertura da redação para seus processos, bem como explicações dos métodos e decisões internas 

em toda a cadeia hierárquica das organizações de notícias (CRAFT; HEIM, 2009; CRAFT, 

2019). Com isso, vislumbra-se uma forma de aumentar a responsabilidade e, assim, legitimar o 

jornalismo perante o público (ALLEN, 2008). Combinados, esses fatores ajudam na construção 

de um jornalismo credível, transparente e accountable. Existem argumentos, inclusive, 

favoráveis à transparência como “a nova objetividade” (WEINBERGER, 2009). A 

objetividade, considerada uma espécie de “código moral” do jornalismo já não daria mais conta 

de um jornalismo na era digital, enquanto a transparência é considerada o recurso mais 

adequado para avaliar se o jornalismo cumpre o seu papel. Uma abordagem que vem desafiando 

os entendimentos tradicionais de como o jornalismo é praticado (KARLSSON, 2010, p. 535), 

porque traz proposições para alterar padrões normativos e editoriais exigindo uma mobilização 

dos jornalistas e das organizações de notícias para reformulação das práticas e, talvez, para uma 

nova cultura profissional. 

 Feitas estas considerações, de um modo geral, o entendimento é de que a transparência 

pode representar uma possível saída para a crise de credibilidade ao dar abertura sobre o modo 
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como são produzidas as notícias, promover a accountability13 da mídia (FENGLER, 2019) e, 

principalmente, estabelecer um novo pacto de relacionamento com o público.  No entanto, são 

medidas coletivas, que talvez não dependam apenas dos jornalistas nas redações, requer um 

engajamento dos gestores do negócio jornalístico, mudanças na cultura organizacional, uma 

mudança de propósito que levaria o jornalismo brasileiro a um relacionamento e envolvimento 

com a comunidade.  

Conforme argumenta Ramonet (2021, p. 21), já não cabe apenas ao jornalismo e seus 

profissionais determinar os acontecimentos que virão a público ou até mesmo definir os seus 

significados. Com percepção semelhante, Christofoletti (2019, p. 68) argumenta que o 

jornalismo perdeu a exclusividade da mediação entre fontes e públicos (CHRISTOFOLETTI, 

2019, p. 68). Para alguns estudiosos do jornalismo, esse parâmetro é ressignificado pelas 

plataformas sociais e o seu poder de disseminação, e tornou-se difícil distinguir quem é 

jornalista e quem não é. E apesar de algumas previsões pouco otimistas sobre o futuro do 

jornalismo, as notícias não perderam sua função, entretanto, elas precisam fazer sentido para as 

pessoas (McBRIDE; ROSENSTIEL, 2014). 

Desde 2010, Bill Kovach e Tom Rosenstiel enfatizam que a informação no meio digital 

está ficando borrada, o conteúdo jornalístico compete com anúncios, publicidade, 

entretenimento, propaganda política, desinformação provocada por fraudadores que distorcem 

os fatos ou criam fatos novos, às vezes falsos. Ao jornalismo, os autores recomendam uma 

mudança de propósito: da “era do confie em mim” para “o mostre-me” o jornalismo. Os autores 

explicam que, o jornalista na era digital, deve ser um facilitador e organizador das informações 

para que elas façam sentido às pessoas. Para isso, enfatiza Meier (2009, p. 5), “evidências de 

confiabilidade devem ser demonstradas repetidamente: basicamente toda redação e toda 

história deve mostrar por que elas merecem mais confiança do que dezenas ou até centenas de 

outras no mesmo tópico”14.  

                                                 

13Accountability: é um termo muito usual na administração e nas discussões relacionadas à gestão pública e boa 
governança. O vocábulo permite empregar a palavra no sentido de “prestação de contas” e “responsabilidade”, 
embora não haja em português uma tradução absolutamente completa ou suficiente. Por isso, adotamos a palavra 
original estrangeira. 

14 Tradução livre do original: “For this, evidence of trustworthiness must be given repeatedly: Every newsroom, 
and basically alsoevery single story must show why they deserve more trust than dozens or evenhundreds of 
others on the same topic” (MEYER, 2009, p. 5). 
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Às crises que abalam o jornalismo são atribuídos problemas do modelo de negócios, de 

identidade, legitimidade e credibilidade; tecnologias, redes sociais e desinformação 

(CHRISTOFOLETTI, 2019; DEUZE, 2015; MICK e TAVARES, 2017).  

Partilhamos do entendimento de Lima e Vieira (2021, p. 75), de que o jornalismo passa 

por transformações e as dificuldades transcendem os problemas econômico-financeiros da 

atividade, a “crise” ou “(in)sustentabilidade do jornalismo atual” segundo os autores, é o 

aspecto mais visível de uma cadeia de relações sociais afetadas por fenômenos tecnológicos, 

estéticos, econômicos e políticos. Entretanto, sem tirar o peso das influências externas ao 

jornalismo, talvez, as causas para esse cenário de crise em várias dimensões reflitam problemas 

gerados dentro da própria profissão, dentro da corporação, consequência dos próprios erros de 

gestão e cobertura noticiosa. 

No Brasil, redações se adaptam a um modelo mais transparente como forma de qualificar 

o jornalismo e conter a desinformação, uma tentativa de resgate do valor e importância da 

atividade perante a sociedade. Isso significa que organizações de notícias no país, estão 

dispostas à abertura para experimentar novos modos de fazer jornalismo e implementando 

outros instrumentos para mostrar os processos que envolvem a produção das notícias, além dos 

já conhecidos, como a função de ombudsman e política de correção de erros e as agências de 

checagem de fatos, cujo padrão é fornecer todos os caminhos percorridos bem como as fontes 

e torná-las verificáveis por qualquer indivíduo interessado, uma prática cada vez mais 

necessária no atual ecossistema informativo. 

Nessa proposta de práticas de transparência, a abertura é uma pré-condição, significa 

exatamente, abrir os processos, mostrar os métodos, as decisões editoriais, explicar motivos, 

deslocar o jornalista de trás para frente das notícias e incluir o público nesse processo, que vai 

da seleção à distribuição e circulação de notícias. Assim, a transparência refere-se a um 

conjunto de instrumentos privilegiando aspectos éticos formulados para o acompanhamento 

sobre o que é produzido, levando à prestação de contas e à responsabilização da mídia 

(BERTRAND, 2002; MCQUAIL, 2012; PAULINO, 2009).  

 Portanto, são conexões que esta pesquisa faz com base em conceitos distintos, mas que 

se entrelaçam aos valores e práticas profissionais do jornalismo no século XXI: transparência, 

ética, credibilidade e accountability, sendo que, o primeiro conceito, é o elo para os demais. 

Cabe ressaltar que as inovações tecnológicas são fundamentais para a compreensão da 

transparência no jornalismo. A tecnologia promove um “estado híbrido” em que tanto a 

máquina como as impressões humanas interferem na ideologia e prática profissional 

(THURMAN, LEWIS e KUNERT, 2019). Nesse sentido, a transparência sugere uma 
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rearticulação de alguns ideais centrais de longa data do jornalismo profissional, como 

imparcialidade, autonomia e objetividade, enquanto também complementa e reforça outros 

potencialmente mais adequados (como abertura, precisão, senso de justiça, honestidade, 

prestação de contas, responsabilidade).  

De acordo com Rosen (2018), cada vez mais o jornalismo de qualidade irá depender de 

sua capacidade em ouvir e se relacionar com as audiências. Segundo o autor, elas possuem força 

para otimizar a confiança e a valorização do jornalismo. Dito isto, pode ser que a transparência 

incorporada aos processos jornalísticos facilite a reconexão do jornalismo com suas audiências, 

contribua para a reconstrução de credibilidade e promova a accountability da mídia brasileira. 

Por isso, no decorrer do primeiro capítulo, é importante apresentar a origem da transparência 

bem como alguns aspectos e implicações dessa abordagem no contexto do jornalismo digital15 

(SALAVERRÍA, 2019, p. 3).  

 

1.2 TRANSPARÊNCIA: UM TERMO MULTIFACETADO 

Transparência é um objeto de reflexão complexo de definição imprecisa e permite uma 

variedade de significados. Pode ser aclamada como condição fundamental de todos os aspectos 

da vida democrática. Invocada como uma norma e um valor, em diversos segmentos a sua 

presença é comparada a um antídoto contra a corrupção. O caráter interdisciplinar da 

transparência permite múltiplas manifestações, o vocábulo pode abrigar conceitos de campos 

distintos, alcançar uma variedade de dimensões, graus e perspectivas entre diferentes níveis em 

instituições e mercados geográficos. Para Heald (2006), apesar das diferentes definições, 

claramente, é possível compreender que se trata de acesso a informações que outros não têm. 

Conforme o autor, tal informação pode ser sobre um relatório financeiro, um processo, um 

projeto, uma política pública e outros mais. E para que faça algum sentido, o autor explica que 

deve haver mecanismos para transferir (em maior e menor grau) as informações, o que sugere 

a presença de um emissor de informações e um receptor capaz de discerni-las.  

Para Frederick Schauer (2011), o grau de transparência pode ser medido em função de 

três variáveis: o detentor da informação, a informação que deve ser transparente e para quem o 

acesso da informação será concedido. Conforme Chul-Han (2019) pode adquirir efeitos 

regulatórios em políticas neoliberais, com implicações para a vigilância e controle social. Na 

                                                 

15Optamos trabalhar com a expressão “jornalismo digital” por se tratar de um termo mais amplo e “designa todo o 
jornalismo praticado com tecnologias digitais” (SALAVERRÍA, 2019, p. 3). 
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visão do autor, ao mesmo tempo que a transparência é considerada um ideal de democracia e 

liberdade, mobiliza a desconfiança pelo seu poder de comandar a exposição dos indivíduos e 

organizações. Ainda assim, tornou-se um ideal e uma solução dada como certa de como a 

sociedade e as organizações devem funcionar (CHRISTENSEN e SCHOENEBORN, 2017). 

Devido à sua maleabilidade em vários contextos (finanças, política, humanidades, mídias) são 

notáveis os consensos em torno dos valores da transparência, por exemplo, nas questões de 

participação democrática, promoção do estado de direito, medidas anticorrupção, direitos 

humanos, para melhoria e eficiência dos mercados, proteção ambiental e crescimento dos 

investimentos. Hoje, em geral, transparência significa “otimização e futuridade”16 (ALLOA, 

2018, p. 29). 

Esse pensamento lhe impõe o status de uma palavra mágica, que funciona 

operacionalmente como um guarda-chuvas, que abriga conceitos de domínios amplos, alguns 

sobrepostos e de definições conflitantes. Mas sua principal atratividade parece estar alinhada 

ao seu potencial normativo e à lógica mercadológica global. Evidenciar gestões mais 

transparentes têm sido uma boa estratégia comercial e de valorização das corporações e 

instituições (HOOD, 2006; OLIVER, 2004). 

Michener e Bersch (2013, p. 235) explicam que no mercado financeiro, a gênese da 

transparência é associada ao trabalho de George Akerlof, Michael Spence e Joseph Stiglitz, 

ganhadores do Prêmio Nobel de Economia em 2001, com foco nas assimetrias dos mercados e 

as distorções provocadas pela oferta e demanda de informações, elevando a popularidade do 

termo com destaque a partir de mudanças políticas e econômicas nas últimas duas décadas do 

século XX, impulsionadas pelo interesse em processos e conceitos associados à democracia, 

aspectos que a tornaram uma expressão da moda , segundo os autores.  

De acordo com o Cambridge Dictionary, sua origem vem do latim transparentia, do 

verbo transparere, pode ser entendida como um rito que precede a verdade. Também costuma 

ser empregada para caracterizar seres e objetos. É sinônimo de limpidez, clareza, nitidez, 

perspicuidade, cristal. Seus antônimos são escuridade e opacidade. Pode ser empregada como 

adjetivo para honestidade, qualidade de quem nada esconde; no campo físico indica que se uma 

substância ou objeto for transparente é possível ver através dele claramente, assim como o 

fenômeno pelo qual os raios luminosos visíveis são observados através de certas substâncias. 

Subjetivamente algo transparente é sem segredos, caráter do que não é fraudulento e pode vir a 

                                                 

16Tradução livre do original: “Today, by and large, transparency stands for optimization and futurity” (ALLOA, 
2018, p. 29). 
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público. Desse modo, o emprego do vocábulo pode referir-se a indivíduos, instituições, 

processos, sistemas e ambientes.  

Embora seja invocada como um termo contemporâneo, a transparência tem suas raízes 

no passado. No ideal iluminista, a ideia de transparência está associada à razão, cognição e 

como é obtido o conhecimento do mundo; no sentido do que é a verdade numa densa discussão 

entre inatistas, empiristas kantianos e hegelianos (CHAUÍ, 1999, p. 98-110). Era considerada 

um traço de caráter moralmente louvável, denotando ausência de segredos ou intenções 

obscuras. Moralmente, a ausência de transparência poderia representar desonestidade e falta de 

integridade. As contribuições do campo da filosofia para a concepção da transparência são 

fundamentais e ao longo dos séculos foram passando por modificações e adaptações às 

sociedades e contextos culturais. Os discursos de filósofos exercem importantes influências 

sobre os ideais de transparência, como São Thomás de Aquino e Jean Paul Sartre.  Jean-Jaques 

Rousseau no primeiro livro das Confissões declarou: “Eu me mostrei tal como fui”. Ele 

expressava uma obsessão pela transparência, acreditava que o “ser cristalino” seria a garantia 

para o pleno conhecimento dos homens (ROUSSEAU, 2019, p. 66).  

Manfred Schneider (2018) fala de um “sonho de transparência”, ligado ao imaginário 

político, filosófico e da moral ocidental, intimamente ligado à mitologia grega e o desejo de 

justiça e verdade que persegue intelectuais, poetas e políticos até os dias de hoje.  

Também é empregada na Física, como um substantivo para nomear materiais que 

projetam a luz, o ar, água e o vidro; despertou o interesse de teólogos e filósofos na temática 

bíblica do “Deus que tudo vê”, fundamental para a doutrina cristã e para encontrar definições 

aristotélicas para as questões da alma humana.  

No atual contexto, a transparência é tratada nas questões de governança, ética, 

democracia, liberdade de informação, e com grande presença nos relacionamentos humanos e 

na percepção de mundo dos indivíduos. As pessoas estão sujeitas a uma crescente ansiedade na 

qual as relações entre a confiança e o risco estão em permanente mudança. Transparência como 

valor moral pode influenciar na tomada de decisão das pessoas, uma virtude que se traduz em 

demonstrar a verdade (BAUMAN, 2018, p. 77).  

Assim, abordagens de transparência conectam passado e presente, Alloa e Thomä (2018, 

p. 3) fazem bem essa passagem. Segundo os autores, na década de 1920, Walter Benjamin 

costumava associar transparência à arquitetura moderna de vidro expressa no autorretrato de 

Hajo Rose, que prenunciava uma sombria idade de superexposição e vigilância tecnológica. 

Para os autores, essa proeminência da transparência no presente século faz dela um conceito 

mágico da modernidade, uma nova característica de uma era inteira, representada pela 
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“reciprocidade e exposição irrestrita”. Por ser um termo hegemônico, os autores supõem que 

tenha se tornado o novo imperativo em uma “era pós-ideológica”. 

Para Byung-Chul Han (2019), a transparência é uma norma cultural da sociedade criada 

para atender os propósitos de mercados neoliberais, como um desejo incessante por revelações 

que beira o pornográfico. Para o autor, transparência é uma ditadura porque impõe um regime 

totalitário de abertura em detrimento de outros valores sociais, como vergonha, sigilo e 

confiança, 

A exigência de transparência, presente por todo lado, intensifica-se de tal 
modo que se torna um fetiche e um tema totalizante, remontando a uma 
mudança de paradigma que não se limita ao âmbito da política e sociedade 
(CHUL HAN, 2019, p. 9). 

Na atualidade, segundo Oliver (2004, p. 22), ela é chamada de “nova transparência”, isto 

é, em um modo antigo, ela já foi considerada a “velha transparência”, se caracterizava pela 

passividade, ou seja, o autor enfatiza que as informações públicas para que se tornassem 

públicas, alguém precisava demonstrar interesse em perguntar, contrastando com a nova 

transparência, cujo diferencial está em sua forma ativa que pode despertar atenções da 

sociedade de um modo geral para as ações intencionais e não intencionais de agentes públicos 

e gestores. Mas, conforme Hood (2006), o que faz a transparência receber novas atribuições no 

século XXI é o desenvolvimento tecnológico e a diversificação de canais e mídias.  

De acordo com Ana Flávia Messa17 (2019, posição, 702), o uso difuso do termo por 

diferentes tipos de discursos e linguagens, a converteram em uma categoria central da cultura 

contemporânea, que adquire valor público na sociedade funcionando como ferramenta da boa 

governança em organizações e nações para combater a corrupção, agindo como pré-condição 

para relações conscientes com a sociedade,  

Quando a Administração Pública garante visibilidade e confiabilidade no seu 
agir administrativo, municia o cidadão de dispositivos de input de opinião e 
influência, gerando transparência e, por consequência, a legitimidade do agir 
administrativo na democracia.  

Conforme explica Christopher Hood (2010), a transparência é um termo que existe há 

pelo menos dois séculos como forma de descrever aspectos da boa governança e figura 

centralmente nos trabalhos de Jean Jacques Rousseau e Jeremy Bentham (que já considerava a 

                                                 

17 Conforme consulta realizada à Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina, as citações 
diretas de e-books e dispositivos de leitura como Kindle devem manter a “posição” da página. Isso porque a 
Norma ABNT 10520 não abarca essa possibilidade de posição.  
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transparência um princípio central da boa governança). Para Hood, o tema da transparência é 

fortalecido quando complementa outro conceito amplamente discutido – accountability (no 

sentido de prestação de contas). 

Accountability e transparência frequentemente aparecem juntos na literatura, mas seus 

significados são diferentes. Hood contrasta três maneiras de pensar sobre a relação entre 

accountability e transparência como princípios de governança: a) como gêmeos siameses, 

entrelaçados ao ponto de não ser possível diferenciar um do outro; b) como partes 

correspondentes, podem se separar, mesmo assim se complementam para produzir boa 

governança; c) e como um casal estranho, com potencial para criar tensões um com o outro. 

Ainda segundo o autor, são princípios-chave da boa governança que se complementam em 

instituições democráticas. Assim, como no relacionamento entre um casal, em que pode haver 

tensões, a transparência e accountability são elementos potencialmente conflitantes, porém, se 

combinados estrategicamente, produzem bons resultados.  

Dessa forma, por accountability (prestação de contas) entende-se que indivíduos ou 

organizações tem o dever de responder sobre a forma como seus negócios são conduzidos. A 

transparência, no sentido de abertura, torna visíveis aos de fora, a condução dos negócios, a 

tomada de decisões, regras e outras informações internas. Entretanto, Hood (2006) explica que 

pode haver prestação de contas sem transparência, ou seja, sem divulgação pública das 

atividades. E pode haver transparência sem prestação de contas, pois em alguns casos não há a 

obrigatoriedade para que indivíduos ou organizações prestem contas de seus comportamentos 

e ações. Mesmo no caso de empresas que precisam registrar suas receitas para que qualquer 

pessoa possa ver, não significa que deve responder ao público pelas suas decisões. A prestação 

de contas, principalmente no setor privado, pode ser aplicada como um modelo interno de 

gestão, entre executivos e gerentes, como forma de responsabilizá-los por suas decisões e o 

trabalho que desempenham dentro da estrutura corporativa, sem haver transparência aos de fora, 

principalmente ao tratar de estratégias comerciais e informações sensíveis ao mercado (Ibid, p. 

989-995).  

Como norma jurídica a transparência pode assegurar valores, como justiça, segurança, 

liberdade e bem-estar social. Nesse sentido, Messa (2019) também enfatiza o poder que a 

transparência exerce para accountability como forma de participação cidadã na tomada de 

decisões, que vai além de uma prestação de contas administrativas, ou de publicidade no sentido 

de divulgação, ela denota um processo comunicativo expresso pelo direito do cidadão de saber, 

controlar e participar. Nesse ambiente a abertura é a regra e o sigilo, o segredo, a exceção. 

Entretanto, no contexto do Estado, Rezende (2018) enfatiza que o sigilo ainda persiste, mesmo 
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que a transparência seja a norma. Por isso tornou-se um dos paradigmas teóricos mais 

importantes da transparência.  

Michener e Bersch (2013, pp. 233-240) consideram o potencial da transparência como 

um antídoto para a corrupção. De acordo com os autores, devido à internet, as obrigações de 

transparência são cada vez mais multidirecionais, ou seja, cidadãos exigem que governos 

entreguem informações sobre suas ações e funcionamento; governos exigem transparência de 

seus dependentes (por exemplo, organizações sem fins lucrativos) bem como das entidades 

reguladoras e do setor privado. Os autores orientam para o uso descuidado e abundante em 

relação ao termo “transparência”, pode resultar em declarações imprecisas, mal conceituadas, 

levando ao erro e causando desorientação política. Assim, sugerem dois elementos constituintes 

da transparência para identificação do que é e o que não é transparência: a) visibilidade: que 

avalia se as informações são facilmente localizadas e o grau dessa visibilidade; e b) 

inferibilidade: tem a ver com a precisão, ou seja, até que ponto há indícios de que se consegue 

inferir das informações para elaborar conclusões precisas (inferíveis). Nessa abordagem, os 

autores sugerem que as informações podem ser mediadas, sendo que algumas são mais visíveis 

ou inferíveis do que outras informações. Por exemplo, uma corporação pode ser mais 

transparente que outra, da mesma forma que alguns governos são mais transparentes que outros. 

A visibilidade é intrínseca à informação, condição necessária para que haja transparência, desse 

modo, as informações devem ser completas e encontradas com facilidade, em outras palavras, 

se a transparência é sobre a informação deve estar visível, do contrário, perde sua função e 

propósito. Portanto, na concepção dos autores, registros públicos não são transparentes se 

estiverem trancados em uma agência governamental; e nem um governo pode ser considerado 

transparente apenas porque possui uma lei de liberdade de informação.  

O mesmo pode ser aplicado às corporações e organizações privadas, enfatizam os 

autores, já que o simples fato de vincular o discurso da transparência às práticas não significa 

ser transparente, pode ser uma informação “disfarçada de transparência”. Para os autores, 

somente quando registros e processos são tornados visíveis é que a transparência se manifesta. 

Má visibilidade significa opacidade, uma perspectiva turva do que se está observando. Nesse 

sentido “o maior valor da transparência reside em sua capacidade de desmascarar a farsa da 

transparência em uma época de abertura desenfreada”18 (Ibid). Portanto, apreende-se que é 

possível a real transparência se houver a probabilidade de localizar as informações, 

                                                 

18 Tradução livre do original: While identifying transparency can be a valuable first step towards measurement, 
perhaps its greatest value resides in its ability to unmask ‘sham’ transparency in an age of unbridled opening 
(MICHENER e BERSCH, 2013, p. 233-240). 



40 
 

característica atribuída à visibilidade; e depende da capacidade receptiva e interpretativa do 

público. Assim, entende-se que a transparência precisa de um emissor da informação, um ator 

intermediário e de um receptor capaz de processá-la. Possivelmente, envolve um conhecimento 

técnico do ator intermediário para desagregar as informações, verificar e simplificá-las, dessa 

forma, além de visibilidade, se faz necessário simplificar as informações para facilitar tal 

compreensão (LARSSON, 1998, p. 40).  

David Heald (2006) olha para outros aspectos e sugere uma anatomia da transparência 

explorando direções, variedades e efeitos da transparência, que podem ser mais ou menos 

transparentes, ou variar de acordo com o mercado, área, país, cultura etc. Assim, ele elabora 

uma triangulação para correlacionar e demonstrar os elementos que não andam separados: 

transparência, abertura e vigilância. Para determinar o que é bom ou ruim, o autor explica que 

deverá se levar em conta a direção, variedade e lugar (habitat) que estão sendo considerados. 

Nessa perspectiva do autor, a superexposição, ao mesmo tempo, pode ser perigosa e valiosa. A 

vigilância permite que observador e observado vigiem e sejam vigiados, para que a abertura e 

vigilância aconteçam é preciso existir transparência em maior ou menor grau. Portanto, 

recomenda-se considerar os efeitos mediadores de transparência, por intermédio de políticas 

bem planejadas e cuidadosamente orientadas de acordo com os lugares de aplicação (habitats). 

Além disso, mudanças no habitat podem condicionar os efeitos de transparência (Ibid, pp. 25-

43). Por exemplo, governos e governantes são obrigados a fornecer as informações sobre os 

seus atos publicamente, já um indivíduo que não tenha uma vida pública não tem a mesma 

obrigação. 

De uma perspectiva progressista, Frederick Schauer (2011, p. 1346) considera vitais a 

abertura e a disponibilidade de informações para que a transparência exerça funções 

significativas no funcionamento das sociedades, para fins maiores como a expansão das 

democracias, para controle público de governos, regulamentação de corporações que costumam 

restringir suas operações aos acionistas. Argumenta que é preciso levar em conta critérios de 

identificação da transparência, pois a sua real capacidade irá depender de inúmeros fatores, bem 

como do seu grau. O autor enfatiza a importância de três questionamentos que devem estar bem 

claros para identificar e tratar de transparência: a) qual pessoa ou instituição possui informações 

ou está envolvida em documentos e processos; b) quais atividades, procedimentos, dados, 

registros ou documentos devem ser transparentes; c) qual é a classe de indivíduos, instituições 

ou corporações que têm direito a acessar essas atividades, procedimentos, dados ou 

documentos. Portanto, o autor considera que sem identificar e em seguida especificar quem 
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deve disponibilizar o que para quem, é improvável que haja entendimento sobre a forma de 

transparência que será discutida. 

 Schauer deixa bem claro que são nuances da transparência que precisam estar bem 

definidas para não provocar um efeito contrário e expor fragilidades. De todo modo, enfatiza 

que por meio da abertura da transparência é possível estabelecer um diálogo horizontal, pode 

demonstrar ações responsáveis e respeito com clientes ou até mesmo com a comunidade, como 

um princípio democrático, como forma de expor maus comportamentos. No entanto, o autor 

faz uma advertência sobre o excesso de exposição, já que se trata de democracia, as pessoas 

têm os mesmos direitos, de estarem certas e erradas. Nesse sentido, no que diz respeito às 

decisões públicas, a transparência pode ser para melhor ou para pior. De todo modo, não deixa 

de ser um componente importante da governança democrática.  

O conceito de transparência, apesar de muito celebrado, requer certos cuidados, 

especialmente porque pode ser usada com o propósito de vigiar, burlar a privacidade e se 

estabelecer como uma forma de controle social. Foi do filósofo Jeremy Bentham a ideia inicial 

de uma casa de inspeção cuja arquitetura seria capaz de privilegiar somente a visão de um 

observador com o propósito de servir à reforma moral da sociedade, preservar a saúde e 

revigorar a indústria. Foucault (1987) explica que essa foi a essência do Panóptico de Bentham, 

instituir uma espécie de inspetor central, anônimo, mas onipotente e onipresente, com o objetivo 

de vigiar ações e comportamentos. O propósito central do panóptico (de visibilidade total) seria 

de punição aparente, ordem e disciplina, como um bem para todos. Na arquitetura do panóptico, 

quem está no interior da estrutura é facilmente visto, ao mesmo tempo em que dificilmente 

alguém de dentro vê quem o vê. Essa lógica permite aperfeiçoar o exercício do poder. E isto de 

várias maneiras: porque pode reduzir o número dos que o exercem, ao mesmo tempo que 

multiplica o número daqueles sobre os quais é exercido (Ibid). Nessa condição, o essencial para 

as pessoas, é que elas se saibam vigiadas.  

Frederick Schauer (2011) se opõem à máxima de que, se vigiadas, as pessoas têm 

comportamentos exemplares, o autor reconhece que a observação rigorosa pode evitar maus 

comportamentos. Mas, pondera que, às vezes, quanto mais de perto as pessoas são observadas, 

menor a probabilidade em demonstrar comportamentos admiráveis e espontâneos. Na lógica do 

filósofo, o sentimento de medo e o receio de não saberem que estavam sendo vigiados leva-os 

a se comportar exatamente como o vigilante espera que se comportem. Para Bentham (2019, p. 

325), esse sistema de controle apresentava vantagens: o valor acessível, pois eram necessários 

poucos vigilantes; poderia ser aplicado em outros locais (escolas, hospitais, fábricas etc.) com 

o objetivo de disciplinar e controlar. Conforme Michel Foucault (1987, p. 230), a disseminação 
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sistemática de dispositivos disciplinares para controle social e vigilância teve início no século 

XVIII, inspirados no modelo do Panóptico de Bentham. Em “Vigiar e Punir”, o autor trata da 

sociedade disciplinar onde todos – os controladores designados e o público - podem vigiar e 

controlar a sociedade.  Esse panóptico, sutilmente arranjado para que um vigia possa observar, 

com uma olhadela, tantos indivíduos diferentes, permite também a qualquer pessoa vigiar o 

menor vigia. Segundo o autor, o panóptico é uma espécie de laboratório de controle e poder. 

Em torno das ideias de panóptico para controle e vigilância da sociedade, são formulados 

argumentos que desfavorecem a transparência. Para Dieter Thomä (2018), o propósito central 

da transparência serve para dirigir e manipular o comportamento social. Nessa configuração de 

sociedade é comum a analogia do livro aberto como forma de visibilidade total, uma espécie de 

vantagem para os atores sociais que dispõem dessa condição de abertura. E, segundo o autor, 

justamente é essa condição que leva os indivíduos a disponibilizarem seus dados de maneira 

ilimitada e que hoje são coletados por meio dos navegadores da web, plataformas sociais, 

câmeras de vigilância, aplicativos de geolocalização, internet das coisas que roubam dados. 

Nessa concepção do autor, diferentemente do panóptico, os dados não são restritos apenas a um 

observador invisível, mas são reunidos e armazenados por instituições e se dividem em duas 

classes distintas: os governos, que visam os dados da população; e as instituições privadas que 

lidam com os clientes e consumidores. Em nome da transparência, segundo Thomä, instituições 

e organizações implementam mecanismos de controle e vigilância sob a justificativa de 

interesse coletivo ou questões de segurança nacional.  

Para Chul-Han (2019), é consensual que a transparência assume um papel central para 

garantir segurança e o rastreamento de suspeitos de crimes e fugitivos, em contrapartida, a 

sociedade da transparência inclui o monitoramento de aspectos comportamentais, financeiros e 

políticos. Os dados dos cidadãos e cidadãs, que nessa configuração de sociedade assumem o 

papel de consumidores e usuários, são usados como moeda de troca, e de alto valor nas 

transações entre empresas privadas. De acordo com Thomä (2018, p. 74), assim como lobistas 

utilizam os dados para influenciar a tomada de decisão em eleições, esse mesmo padrão é 

utilizado pelas grandes empresas de tecnologia. Dessa maneira, a transparência pode ser usada 

como política de acesso à informação, mas, ao mesmo tempo, representar opacidade às suas 

próprias atividades e procedimentos intransparentes, como no caso do uso de algoritmos pelas 

plataformas sociais. “Essa configuração se assemelha a uma mesa de observação equipada com 
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um espelho. Os observadores podem ver tudo e permanecer invisíveis”19. Uma condição 

definida pelo autor como “polióptica”, situação criada pela multiplicação de observadores 

difundidos pelas redes. 

A recomendação do autor para reverter esse sistema de controle seria inverter esse 

processo de vigilância como uma reação da sociedade à manipulação de governos e grandes 

corporações. Como exemplo, ele cita iniciativas como a Transparência Internacional, ativistas 

da transparência como WikiLeaks e grupos anti-Google. Tais reações são caracterizadas pelo 

autor como cidadania ativa, como uma forma de resistência e luta dos sujeitos contra 

instituições poderosas. Nessa inversão da vigilância, o observador passa a ser observado, a visão 

dos poderosos é contrariada [desafiada, questionada] pela visão dos que antes só eram vigiados 

(Ibid., p. 75).  

Segundo Michael Schudson (2015, pp. 21-24), a lógica do mercado é orientada para 

despertar a crença de que colocar informações nas mãos do público permitirá às pessoas que 

façam escolhas bem-informadas repercutindo em melhores resultados sociais, promovidos pela 

transparência como disponibilidade e acesso à informação. O autor enfatiza que entre os 

defensores mais ardentes, a transparência atinge o status de virtude primária e uma suposta 

conexão para auto-governança democrática e, nesse sentido, a transparência como divulgação 

de informações está ligada diretamente à democracia. Entretanto, adverte que mesmo as 

democracias permitem o sigilo em governos. O autor questiona, até que ponto e em quais 

circunstâncias o sigilo pode ser democraticamente justificável. Ele fala no contexto das 

características difusas da sociedade americana e a visibilidade de escândalos vergonhosos no 

último meio século. 

A falta de confiança gera um sentimento de impotência nas pessoas, é um dos motivos 

que impulsionam a transparência como vetor das mudanças sociais, de empoderamento público 

na cobrança de prestação de contas dos atos dos governos e governantes e como acesso à 

informação (Ibid). O desejo de saber e o conhecimento pleno de que saber é um direito do povo 

e dever do Estado em informar, ainda é um processo em desenvolvimento no contexto de países 

menos desenvolvidos. Aos poucos, as pessoas vão adquirindo força e voz pública. Mas a falta 

de confiança nas instituições é um problema de alcance global.  

                                                 

19 Tradução livre do original: “This setting resembles an observation desk equipped with a one-way mirror. The 
observers can see everything and remain invisible” ((TOMÄ, 2018, p. 74). 
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No Brasil, o nível de confiança do público nas instituições varia bastante, com momentos 

de elevação e declínio, principalmente a partir de 2012. Porém, a polarização do país mobilizada 

pela narrativa política e do ódio nas redes acentua o problema da desconfiança generalizada, 

inclusive na mídia e leva ao que o relatório Edelman Trust Barometer (2021) caracteriza como 

cenário de “falência informacional”. 

Um dos ganhos que a população brasileira teve nos últimos dez anos e que vem 

auxiliando o acompanhamento da gestão pública são as políticas de acesso criadas. Na 

administração pública brasileira a transparência é a condição fundamental para o acesso à 

informação, direito garantido pela Lei Complementar 131 de 2009 e da Lei de Acesso à 

Informação (LAI), lei federal 12. 527 de 2011. Os resultados das políticas de transparência se 

expressam: na LAI, nos Portais da Transparência Governamental, na publicação de Dados 

Abertos Governamentais, através da colaboração da imprensa brasileira com várias iniciativas 

para dar transparência e contextualização de dados; e às organizações da sociedade civil, que 

garantem o acesso dos cidadãos e cidadãs às informações20. 

No âmbito público a transparência é um dever e o eixo para a transformação da cidadania 

e da vida política; e a LAI, mesmo com déficit quanto à dimensão e efetividade, é o instrumento 

que garante o cumprimento do dever da transparência e a divulgação das informações. 

Destacamos que, no Brasil, o acesso a informações é um direito fundamental garantido pela 

Constituição Federal de 1988, em seu Art. 5º, inciso XXXIII. A LAI é um grande avanço no 

que diz respeito à transparência do poder público. Porém, se passaram dez anos e alguns trechos 

da regra ainda não vigoram em todos os municípios brasileiros21, o que contraria a determinação 

do Art. 45 da LAI. No corrente ano, a população assiste atônita ao apagamento de informações 

sobre a Covid-19, um governo pouco transparente, inclusive com diversos casos de corrupção 

e desvios de recursos públicos que deveriam ter sido destinados à saúde.  

No campo político, a retórica da transparência pode ser uma estratégia de propaganda 

com o forte argumento para combater a corrupção e os excessos de gestores públicos e 

governantes. Conforme Hood (2007, p. 194), a transparência tem uma longa história como 

princípio central da gestão pública, da responsabilidade corporativa e administrativa em geral; 

                                                 

20 Mencionamos exemplos de colaboração da imprensa e das organizações da sociedade civil: Fiquem Sabendo, 
uma agência de dados independente especializada na Lei de Acesso à Informação e costuma revelar dados que o 
poder público não se interessa em divulgar; Open Knowledge Brasil, um capítulo da Open Knowledge 
Foundation, que tem como missão aproximar as relações entre a governo e sociedade dando transparência às 
informações. 

21  De acordo com Regulamenta LAI, dos 5. 570 municípios no Brasil, 4.806 ainda não regulamentaram a Lei de 
Acesso à Informação, significa 86% do total de municípios do país. Disponível em: https://tinyurl.com/yk97z8wk  
Acesso em: set. 2020. 

https://tinyurl.com/yk97z8wk
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e como princípio democrático. O bordão da transparência se tornou uma palavra de ordem no 

final do século XX. A partir disso, a transparência é difundida como receita para melhorar a 

governança e a prestação de contas.  

O autor fala de um aspecto dessa normatividade da transparência para evitar a culpa nas 

práticas empregadas em grande parte do comportamento político e institucional, como 

manipulação do risco político e como o gerenciamento desse tipo de risco molda a arquitetura 

organizacional, as rotinas operacionais e desenho de políticas. Ele distingue a transparência de 

duas formas: geral e particularizada. “Por transparência geral entende-se o tipo de sociedade 

em que ninguém pode ser anônimo, a privacidade é impossível e todos estão sujeitos ao 

escrutínio de todos” 22.  O oposto dessa transparência social é uma versão mais particularizada, 

significando o tipo de sociedade em que existem divisões acentuadas entre o privado e a vida 

pública, com a transparência se aplicando apenas à vida pública. 

Hood ainda enfatiza o clamor que se ergue em torno da transparência nas instituições 

públicas, na elaboração de políticas, nas organizações privadas, para promover a democracia, a 

liberdade e prevenir a corrupção. A Transparência Internacional compartilha dessa visão no 

mundo político, dos negócios e organizações da sociedade civil. A entidade possui uma rede de 

capítulos em mais de 100 países, incluindo o Brasil. A Transparência Internacional Brasil adere 

o Índice de Percepção da Corrupção (IPC), principal indicador de corrupção no setor público e 

que avalia como o país é percebido. O resultado vai de altamente corrupto a muito íntegro. O 

indicador brasileiro em 202023 registrou 38 pontos, representa um patamar muito ruim, abaixo 

da média dos BRICS (39)24, da média regional para a América Latina e o Caribe (41) e mundial 

(43) e ainda mais distante da média dos países do G20 (54) e da OCDE (64). De acordo com o 

estudo, o resultado expressa a realidade brasileira, de desconfiança, descrença nas instituições, 

incluindo a política; entre outros atenuantes, o país enfrenta sérios retrocessos no combate à 

corrupção.  

Para Messa (2019, posição, 762-764), nesse contexto de irregularidades a transparência 

não se apresenta como uma fórmula mágica, mas como condição fundamental da 

implementação de uma cultura de abertura, que se traduz na prestação de contas pela 

                                                 

22  Tradução livre do original: “General transparency means the type of society in which nobody can be anonymous, 
privacy is impossible and everyone is subject to everyone's scrutiny” (HOOD, 2007, p. 194). 

23 Transparência Internacional Brasil. Índice de Percepção da Corrupção 2020. Disponível em:  
https://tinyurl.com/fb7nnp4a.  Acesso em: dez. 2020. 

24 O BRICS é o agrupamento formado por cinco grandes países emergentes - Brasil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul - que, juntos, representam cerca de 42% da população, 23% do PIB, 30% do território e 18% do 
comércio mundial. Disponível em: https://tinyurl.com/25z4fwxb . Acesso em: dez. 2020.  

https://tinyurl.com/fb7nnp4a
https://tinyurl.com/25z4fwxb
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administração pública aos cidadãos, sobretudo viabilizando a participação popular no debate 

público e, nesta acepção, a transparência pode ser utilizada para realização da accountability. 

De acordo com a autora, a obrigação da transparência está estreitamente ligada à base 

legitimadora da formação da confiança, uma vez que essa formação deve possuir elementos 

para que possa obter a credibilidade dos cidadãos, ou seja, a sociedade deve conhecer a gestão, 

o agir administrativo aberto às perspectivas informativas e participativas, que privilegie e 

promova a abertura. Nesse sentido, a transparência pode integrar o desenho institucional para 

tomada de decisões, como um dispositivo para a democracia, com vantagens, desvantagens, 

vícios e virtudes, custos e benefícios. Pode ser aplicada como um instrumento para gestões 

modernas, pode ser favorável ou não, pode promover boas decisões ou não. Por esse motivo, 

especialistas recomendam avaliar as condições estruturais antes de implementar a transparência 

como uma política neste ou naquele ambiente para tomada de decisões (HEALD, 2006); 

(MICHENER; BERSCH, 2013).  

A partir do cruzamento das abordagens teóricas é possível perceber aspectos conflitantes 

sobre a concepção de transparência. É uma fórmula mágica, um sonho, um fetiche? A depender 

do contexto, variação, direção e dimensão, a manifestação de transparência promove a 

democracia ou o controle e a vigilância; permite a abertura radical em que todos vigiam todos 

ou é fracionada em dispositivos, dimensões e graus; favorece o conhecimento, justiça e verdade 

ou o ocultamento e a opacidade; pode promover autotransparência através de uma 

superexposição ou permite a vigilância e o monitoramento; pode restaurar a confiança e a 

credibilidade ou expor fragilidades; pode ser uma das fortalezas da liberdade de expressão ou 

o poder para controlar, vigiar e punir essa liberdade; e quanto mais a informação é 

disponibilizada, mais intransparente torna-se à sociedade. 

Ao encerrar essa seção é possível compreender que as formulações de transparência 

apresentadas a tornam de alto valor dada a abrangência e multiplicidade de áreas do 

conhecimento em que pode ser aplicada, sobretudo porque toca em aspectos sensíveis do tecido 

social. O fato de as primeiras abordagens estarem relacionadas às organizações públicas, seus 

métodos de governança, na responsabilização daqueles que chefiam ou ocupam cargos de 

escalões superiores, não impediram que os estudos se estendessem a outras áreas. O clamor 

social que se ergue em torno da transparência se estende para além dos governos, gestões 

públicas, demandas de mercado e pautas políticas. Além disso, vozes dissonantes ecoam sobre 

os negócios da indústria do jornalismo (ALLEN, 2008); (CRAFT; HEIM, 2009). Nas últimas 

décadas, o grande desafio para o jornalismo é encontrar soluções para manter um modelo de 

negócios sustentável e praticar um jornalismo qualificado, com bons profissionais no 
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tratamento das notícias e boas condições de trabalho. Assim como em outros campos sociais, o 

campo jornalístico busca soluções, isso abre espaço para inovações nesse campo profissional 

imerso em uma arena de lutas econômicas por sustentabilidade e disputas entre indivíduos e 

organizações para valorizar o capital que possuem (BENSON; NEVEU, 2005, p. 4). Com isso, 

julgamos importante refletir sobre o impacto da transparência nos processos jornalísticos, de 

acordo com Heald (2006), a depender de suas variações e direções pode produzir efeitos 

negativos, mas também pode produzir efeitos positivos. 

Assim, como valor e prática, o entendimento de transparência quando aplicado à 

atividade jornalística pode receber uma conceituação adequada justamente por tocar em 

aspectos de natureza ética e técnica. 

 

1.3 TRANSPARÊNCIA NO JORNALISMO  

Os movimentos de transparência surgem no jornalismo em uma complexa esfera pública 

de desinformação e controlada mercadologicamente pelas plataformas sociais e big techs. As 

empresas de tecnologia incluindo Apple, Google, Twitter e, acima de tudo, Facebook – 

tomaram o lugar de boa parte das operações de organizações de notícias. Smartphones, 

aplicativos e sistemas operacionais são considerados os “novos gatekeepers da informação [...] 

e o jornalismo está à mercê do algoritmo” (BELL; OWEN, 2017, p. 51). Ao longo da última 

década, as empresas de comunicação e os jornalistas são bombardeados de acusações quanto à 

legitimidade de seu trabalho, mais acentuado a partir de 2018, em que o jornalismo nacional 

vem sendo marcado pela violência direcionada à categoria, que cobre e cobra responsabilidade 

e transparência de governantes e políticos. O presidente do país é um dos maiores 

incentivadores à hostilização da imprensa ao mesmo tempo em que recomenda canais marginais 

e utiliza sua influência de líder da nação para amplificar a desinformação e fazer afirmações 

mentirosas publicamente em seus perfis nas redes sociais e nos pronunciamentos oficiais em 

cadeia nacional25. Enquanto isso, jornalistas e organizações de notícias tentam reagir à 

enxurrada de ataques para realizar o seu trabalho e manter o público informado sob a direção 

de um governo pouco transparente, negacionista e incansável em desqualificar o trabalho dos 

jornalistas. As predições para o jornalismo no Brasil nesta década que inicia são de ampliação 

de suas fronteiras, significa “estar atento ao que acontece nas bordas do jornalismo tal como o 

conhecemos historicamente” (OSÓRIO, 2021, online).   

                                                 

25 No YouTube o presidente Bolsonaro possui cerca de 3,55 mi de inscritos, o canal seguidamente é utilizado 
para distorcer os fatos, proferir agressões e cometer inúmeros ataques à imprensa e outros setores da sociedade. 
Disponível em: https://www.youtube.com/c/jbolsonaro  

https://www.youtube.com/c/jbolsonaro
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No âmbito financeiro, a situação é ainda mais grave e incerta, os publishers buscam 

alternativas para cativar as audiências, mantê-las em seus sites, captar assinaturas e converter 

essas operações em sustentação financeira. Há expectativas de que a transparência represente 

uma virada normativa, um novo estado de coisas a ponto de tornar-se um novo imperativo para 

a reconstrução de um jornalismo de credibilidade. Para Chadha e Koliska (2015), a 

transparência na coleta e publicação de notícias é essencial para a longevidade das notícias. 

Para os pesquisadores, quando os repórteres são transparentes sobre os seus processos 

jornalísticos, automaticamente dão motivos para o público confiar nas notícias. A transparência 

também permite que o público entenda a motivação do editor, a expertise do jornalista e o 

processo editorial. 

 No entanto, se a concepção de transparência for associada às práticas jornalísticas que 

não se submetem às mudanças no mercado e nas práticas, não irá alterar (em nada) o que sempre 

foi articulado no campo. Stephanie Craft (2019) ao falar de transparência entende que a prática 

faz parte de um processo sobre revelar motivos e fornecer explicações sobre decisões, que 

emergiu como um dos assuntos mais discutidos e propagados do jornalismo na era das redes. 

Foi no ano 2000 que uma nota de um editor do The New York Times (NYT) inaugurou 

uma prática incomum no jornalismo: explicar suas decisões editoriais para um certo tipo de 

enquadramento noticioso. Tratava-se da cobertura do caso de Wen Ho Lee, cientista do 

Laboratório Nacional Los Alamos, no Novo México, que foi acusado e preso por revelar 

segredos do governo americano sobre armas nucleares dos EUA à China. Na ocasião, o jornal 

recebeu forte crítica de agir com parcialidade e emitir juízo de valor sobre Lee, a cobertura do 

caso foi considerada insuficiente pela opinião pública. 

Para Jay Rosen (2004), professor e crítico de mídia, até esse episódio, era incomum um 

jornal tradicional como o NYT e com a força cultural que exerce no jornalismo global tomar 

esse tipo de atitude – repreender-se por ter julgado mal uma grande história de repercussão 

internacional.  Na concepção de Rosen, os editores do NYT inauguravam a “era da transparência 

no jornalismo”, 

Agora sabemos o que os redatores da nota de Lee não sabiam. O passo deles 
foi um passo histórico em uma direção cada vez mais aparente hoje: maior 
transparência para o Times em um clima de maior escrutínio. Os editores 
lançaram a Era da Transparência (se preferir, a Revolução Ocasional de 
Responsabilidade) no New York Times26 (ROSEN, 2004, online). 

                                                 

26 Tradução livre do original: “Now we know what the drafters of the Lee note did not know. Theirs was an historic 
step in a direction that’s more and more apparent today: greater transparency for the Times within a climate of 
greater scrutiny. Without having such an agenda, the top editors, known internally as the masthead, had launched 
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A referência desse acontecimento do NYT importa porque até então (segundo os críticos 

da mídia) não havia uma autoavaliação ou esse tipo de prestação de contas ao público. A nota 

ainda está disponível e pode ser lida na íntegra27. 

Conforme alguns estudiosos, a necessidade de transparência decorre do atual ambiente, 

em que a velocidade das mudanças se tornou um imperativo e os paradigmas anteriores estão 

sucumbindo, tempo de portões abertos na web, significa maior abertura para as interações entre 

público, jornalistas e organizações de mídia. Abertura favorecida pelo desenvolvimento 

tecnológico, diversificação de canais de mídias, incluindo redes sociais e blogs, ambiente onde 

a autoridade jornalística pode ser questionada e está sujeita ao escrutínio público (BELL e 

OWEN, 2017; DEUZE, 2015; KARLSSON, 2010). Desse modo, abertura é a primeira condição 

para a transparência (KARLSSON, 2010, p. 537). Segundo Magaldi e Neto (2019), 

organizações dispostas a aprender e/ou capazes de mudar suas práticas saem na frente, do ponto 

de vista comercial pode ser um diferencial competitivo. 

Outro caso emblemático marca essa era da transparência no jornalismo, o WikiLeaks, 

cujo fundador é Julian Assange, que trouxe à tona cerca de 92 mil documentos além de imagens 

confidenciais do governo americano no episódio dos ataques da Guerra no Afeganistão e Iraque. 

Em 2010 ganhou as manchetes mundiais ao revelar imagens em vídeo de soldados americanos 

em um helicóptero matando civis no Iraque. Até junho de 2021, Assange estava preso em 

Londres, desde 2019 aguarda o julgamento do processo de extradição para os Estados Unidos, 

onde é alvo de 18 acusações por ter divulgado o WikiLeaks, de 2010 a 2011. O jornalista pode 

ser condenado a até 175 anos de prisão por ter ajudado Chelsea Manning, oficial de inteligência 

das Forças Armadas dos EUA, na divulgação de centenas de documentos confidenciais do 

Departamento de Estado.  

Uma “filosofia da transparência” foi atribuída à causa de Julian Assange, considerado o 

messias da liberdade de informação por alguns e acusado de criminoso ciberterrorista por outros 

(LEIGH; HARDING, 2011). Semelhante ao WikiLeaks, outro grupo de ativistas da 

transparência se dedica a dar acesso à documentos, como por exemplo, o Distributed Denial of 

Secrets (DDOS), que se apresenta como um coletivo de transparência para transmissão gratuita 

de dados de interesse público28.  

                                                 

the Transparency Era (if you prefer, the Occasional Accountability Revolution) at the New York Times” 
(ROSEN, 2004). PressThink (arquivo). Disponível em: https://tinyurl.com/2szpvbe5    

27The New York Times: “The Times e Wen Ho Lee”. Disponível em: https://tinyurl.com/ny9ajvyp  Acesso em: 
jul. 2020. 

28 Ver em: https://ddosecrets.com/. 

https://tinyurl.com/2szpvbe5
https://tinyurl.com/ny9ajvyp
https://ddosecrets.com/
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“As mensagens secretas da Lava Jato”, popularmente conhecida como “Vaza Jato”29, é 

outro exemplo – uma investigação que abalou o establishment político no país, revelou que a 

Operação Lava Jato foi parcial e manipulada. Esta foi uma das contribuições jornalísticas mais 

significativas do jornalismo nacional, cujos resultados, alguns contestados por algumas 

instituições de poder, serviram para a anulação de todas as acusações contra o ex-presidente 

Luis Inácio Lula da Silva, que recuperou seus direitos políticos, em 2021. 

Além do episódio envolvendo Edward Snowden mencionado na introdução deste 

trabalho, existe uma série de ativistas e/ou jornalistas que fazem parte de movimentos sociais 

pela democracia e transparência. Organizações de notícias e jornalistas se valem dos 

whistleblowers estrategicamente para amparar suas denúncias (CHRISTOFOLETTI, 2016, p. 

113), cujas ferramentas são utilizadas para abrir instituições poderosas (LEIGH; HARDING, 

2011). 

Para Micah Sifry (2011), antigas e poderosas instituições que há muito tempo estavam 

habituadas num sistema de domínio absoluto e de práticas ocultas, estão inexoravelmente 

terminando nesta nova realidade. A “Era da Transparência está aqui” (SIFRY, 2011, p. 9). Mas, 

segundo o autor, não porque uma rede online transnacional como o WikiLeaks decidiu abrir 

informações, mas porque o conhecimento de como realizar este processo de construir redes 

tornou-se viável e generalizado. Nesse contexto, de vazamentos de dados e revelação de 

segredos, podemos definir como atributos de transparência, a abertura, o acesso e a liberdade 

de informação, ainda que haja controvérsias quanto a legalidade destas operações, não pode se 

negar o impacto e a quebra nos segredos de estados e instituições poderosas.  

Conceitualmente, bem como na prática, a transparência tem um tom desafiador da 

representação consensual do jornalismo, ela confronta valores e a ideologia profissional. Em 

particular os aspectos normativos e culturais daquilo que o jornalismo sempre fez de acordo 

com as regras impostas à atividade, especialmente no que diz respeito à princípios já 

consagrados como: autonomia, independência, objetividade e imparcialidade (KOLISKA, 

2015). 

Epistemologicamente, a transparência apresenta componentes com potencial para 

retomar a confiança do público nas notícias, tornar credível a narrativa jornalística, gerando 

conhecimento, segurança e otimizando o tempo das pessoas já tão assediadas num cenário 

hiperinformativo e hiperconectado (HAYES et al., 2007; VOS; CRAFT, 2016). 

                                                 

29 Uma coleção de publicações de chats de conversas privadas realizadas pelo veículo jornalístico The Intercept 
Brasil sobre a Operação Lava Jato, que já foi considerada a maior força-tarefa anticorrupção no Brasil. Disponível 
em: https://tinyurl.com/7yrhzd66 .  

https://tinyurl.com/7yrhzd66
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Sua manifestação se dá basicamente através da abertura das etapas de produção de 

notícias e inclui a participação das audiências, permitindo maior engajamento do jornalismo 

com a comunidade e vice-versa. Uma abordagem mais aberta significa conhecer os processos 

e rotinas jornalísticas (KARLSSON, 2010; McBRIDE; ROSENSTIEL, 2014; PHILIPS, 2010; 

VOS; CRAFT, 2016).  

Nesse sentido, o aumento da capacidade de conectividade humana pode favorecer tal 

conhecimento e aproximação do público a uma atividade que não costuma se mostrar. O 

resultado dessa conectividade permite uma fluidez da informação na arena pública, que é 

“alimentada por redes imparáveis de pessoas em todo o mundo a compartilhar dados vitais e 

impedir sua supressão”30 (SIFRY, 2011, p.10).  

A adoção de padrões de transparência envolve ações responsáveis de jornalistas e 

organizações de mídia. Requer dos proprietários e gestores da indústria das notícias disposição 

à abertura, incluindo mudanças na condução dos negócios do jornalismo. Segundo Ward 

(2018), o jornalismo precisa de uma nova abordagem, mais aberta e disposta a construir um 

ambiente que contemple as diversidade de vozes multiplicadas pelas redes sociais e outros 

modelos de negócios.  

De acordo com Jane Singer (2015), faz parte da tradição jornalística operar à portas 

fechadas. Presumia-se, no passado, uma autonomia sobre o que o público deveria saber.  De 

acordo com Hayes (et al., 2007. p. 262), a natureza, o valor e o papel do jornalismo não é apenas 

fornecer informações. No ecossistema exponencial de informação, com inúmeras páginas e 

publicações online, a informação já está disponível para quem quiser acessar, basta procurar 

por assunto e afinidades, a informação por si só, não é valiosa, “o valor está conectado com a 

habilidade de colocar credibilidade e confiança em um conteúdo, assim, o valor da informação 

deriva de quem a cria”31 (Ibid.).  

A transparência como uma forma de fortalecer e aperfeiçoar a prática jornalística está 

na vanguarda dos estudos de jornalismo há pelo menos duas décadas. É apresentada por Kovach 

e Rosenstiel (2003) como uma regra fundamental expressa na deontologia e ética profissional. 

A noção de que jornalistas devem ser transparentes e responsáveis no exercício da profissão 

não é nova. Embora não haja uma definição estabelecida de transparência no campo, a “regra 

                                                 

30Tradução livre do original: “As a result, information flows more freely into the public arena, powered by 
seemingly unstoppable networks of people around the world cooperating to share vital data and prevent its 
suppression” (SIFRY, 2011, p. 10). 

31Tradução livre do original: “value is connected with the ability to place credence or trust in the content that is 
obtained. The value of information, in other words, derives from the values of those who create it” (HAYES et 
al.., 2007, p. 262). 
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da transparência” é muito citada para normatizar os processos de notícias para exibição pública, 

incorporando às reportagens o máximo possível sobre fontes e métodos. Essa regra é 

considerada o elemento mais importante para validar uma informação e demonstrar respeito 

com o público (p. 127). 

 Também é definida como uma diretriz normativa para os padrões e práticas da profissão 

por Karlsson (2010) e Singer (2007). Para Plaisance (2007), a transparência deve ser tomada 

como padrão para comportamentos éticos e sua ausência é pré-requisito para a dúvida e o 

engano. No entanto, há um consenso de que não existe uma definição exata que possa abarcar 

a dimensão de um conceito. Essa falta de clareza para explicá-la conceitualmente influencia 

amplamente as resistências de alguns estudiosos, principalmente no entendimento de qual tipo 

de abertura se refere e como ela pode participar das práticas jornalísticas sem provocar mais 

danos do que benefícios. Entre os principais motivos para maior transparência, elencamos a 

demanda do público32 por jornalistas transparentes sobre fontes, princípios jornalísticos e erros; 

organizações de notícias buscam o reconhecimento do público de que possuem credibilidade, 

portanto, são responsáveis e transparentes; a tecnologia e a digitalização das notícias (CHADA; 

KOLISKA, 2014; KARLSSON, 2011; SINGER, 2007).  

É possível que os desafios se apresentem maiores do que as motivações, a 

implementação de uma cultura profissional de transparência que se desvincule das tradições 

ocupacionais pode ser entendida de maneiras diferentes a depender da área, da cultura e do 

local. Por exemplo, como seria mostrar o processo de produção de uma investigação jornalística 

que envolva segredos de estado ou a segurança de uma pessoa? Este é apenas um dos aspectos 

que dificultam, para alguns, a sistematização de ideias basilares no estudo da transparência. No 

capítulo anterior foi possível compreender a ambiguidade do termo e suas aplicações difusas.  

No jornalismo, isso se repete, mas até certo ponto. Para compreender o propósito da 

transparência especificamente no jornalismo Karlsson (2010) recomenda levar em conta as 

tecnologias digitais que, à medida que foram sendo introduzidas nas organizações de notícias e 

incorporadas às rotinas dos jornalistas, forneceram novos recursos para informar as pessoas, 

além de aprimorar o processo comunicativo, dar visibilidade e dinamicidade ao trabalho desses 

profissionais. Estudiosos que aprofundam essa reflexão afirmam que as mídias digitais 

provocaram uma mudança de papéis e de lugar do jornalista, das fontes e das audiências 

                                                 

32 O público a que nos referimos neste estudo, são as pessoas que consomem notícias, que podem ser entendidas 
no plural “públicos” ou “audiências”, isso inclui cidadãos comuns, outros jornalistas, políticos, empresas, 
instituições públicas e privadas. Assim, são “audiências ativas” que no meio digital podem se tornar um meio de 
comunicação e contribuir ou interferir no ciclo de notícias (DEUZE, 2005; SHIRKY, 2008). 
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(CARLSON; LEWIS, 2015; WARD, 2015; MCBRIDE; ROSENSTIEL, 2014). Caracterizadas 

por Vieira (2018, p. 94) como “audiências ativas”, isto é, “quem ouve e recebe a mensagem 

tem um papel ativo no processo comunicativo, podendo, inclusive, interferir na apuração, 

produção e circulação dos produtos midiáticos”.    

Outro aspecto que possivelmente deva ser considerado diz respeito à natureza do 

jornalismo para a compreensão da transparência nesse campo. O jornalismo é uma atividade 

que difere conceitualmente e estruturalmente de outras áreas em que a transparência se aplica, 

em alguns casos, de visibilidade obrigatória e impositiva, como por exemplo na gestão pública. 

Na atividade jornalística, a transparência pode ser entendida como um instrumento criterioso 

de trabalho para uso pessoal e coletivo, que serve para jornalistas e organizações de notícias. 

Significa um desprendimento de princípios que regem a profissão como a objetividade, atributo 

historicamente abordado e que conduz estudos da imprensa, política e sociedade. A 

transparência pode servir como um método para as práticas jornalísticas, por estimular a 

abertura de seus processos (GEHRKE, 2016; SEIBT, 2019). Pode servir como uma norma 

colaborativa para a retomada da credibilidade jornalística (CRAFT, 2019).  

A transparência não está apenas nos sujeitos emissores de um conteúdo informativo, 

mas nos atos de transparência divulgados por jornalistas e organizações noticiosas, para que 

assumam responsabilidades pelo seu papel na mídia. Neste sentido, além de envolver um 

processo de abertura das redações, a transparência no jornalismo envolve acessibilidade, 

visibilidade, explicabilidade e interpretabilidade dos processos jornalísticos. Porém, no 

jornalismo, o significado de transparência não pode ser compreendido apenas como uma 

disponibilidade de divulgar informações, sem a devida atenção às formas que pode assumir 

(1.3.1), as funções que pode exercer nas práticas da atividade e os segmentos e dimensões que 

pode alcançar (1.3.2). Antes de tudo, a transparência é vista como um valor e uma virtude 

intrínseca à atividade profissional, portanto, de caráter normativo (HAYES et al., 2007). Mas, 

quando aplicada à prática jornalística, adquire novos contornos, pode servir como um 

instrumento técnico de trabalho para atuar em três dimensões do processo informativo. Duas 

destas dimensões voltadas para dar visibilidade à forma como uma notícia nasce, o seu 

desenvolvimento até a distribuição e circulação, bem como quem e o que está envolvido nessa 

dinâmica. Um terceiro segmento refere-se a uma perspectiva sistêmica das organizações 

noticiosas, leva em conta o contexto institucional, isso inclui medidas adotadas para a 

divulgação de políticas e melhores práticas. (GROENHART; EVERS, 2014). 
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1.3.1 Formas de transparência no jornalismo 

Transparência no jornalismo significa abertura: de processos, métodos, decisões. Que 

podem ser divulgados de formas distintas. Em vista disso, a partir da leitura dos trabalhos de 

Craft (2019) e Karlsson (2010; 2020), observamos que existem formas de manifestação da 

transparência no jornalismo. Por considerarmos que a transparência faz parte de um processo 

que pode adquirir vários tipos e dimensões, compilamos abaixo, a distinção utilizada pelos 

autores sobre as formas que a transparência pode assumir. Inicialmente, Craft (2019), sugere 

que a primeira condição para dar transparência sobre qualquer processo ou pessoa requer uma 

“disponibilidade”. Enquanto Karlsson (2010; 2020), primeiramente, sugeriu duas formas 

específicas de transparência: “divulgação” e “participativa” e numa perspectiva recente, a 

“transparência ambiental”. 

 

a) Transparência de Divulgação: fornece técnicas para mostrar ao público como e por que as 

notícias são produzidas. Envolve abertura das rotinas produtivas para a explicação de todo o 

processo, da seleção de notícias, o processo de criação até a distribuição e circulação. Além 

disso, são divulgadas as políticas e melhores práticas das organizações. 

 

b) Transparência Participativa: envolve a inclusão do público (pessoas de fora da redação) a 

participar de vários estágios da produção de notícias, por exemplo, no envio de imagens, 

comentários no site, sugestão de pauta, páginas destinadas ao acolhimento de sugestões e 

publicação de opiniões do próprio público/leitor, bem como a criação de espaços para o 

feedback constante da atuação jornalística. 

 

c) Transparência do ambiente (ambiental): em publicação recente, o autor sugere que 

diferentes formas de transparência podem atrair públicos diferentes. Disso surge a transparência 

do ambiente ou ambiental como uma forma distinta de transparência que utiliza as técnicas de 

divulgação para adicionar elementos em torno do conteúdo noticioso como forma de facilitar 

sua identificação e assim oferecer ao público possibilidades para avaliar e dar significado às 

notícias por meio de associações. O autor chama estes elementos de ferramentas, que podem 

ser: hiperlinks, opiniões pessoais dos jornalistas e identificação por tipo de conteúdo. Assim, a 

transparência ambiental utiliza técnicas para adicionar informações em torno das bordas das 

notícias (KARLSSON, 2020, p. 14-15). 

Isto posto, cabe destacar que as formas de transparência sugeridas pelo autor servem 

para esclarecer um processo que aparentemente pode parecer confuso, porém, quando 
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assimilado como uma técnica, traz luz sobre o entendimento da transparência nas formas que 

adquire. 

Para Joy Mayer (2019), diretora do projeto Trusting News voltado para ensinar 

jornalistas a utilizar técnicas de transparência com o objetivo de resgatar a credibilidade e 

confiança no trabalho que desempenham, a transparência precisa ser explicada em diversos 

formatos, argumenta que os elementos de transparência devem ser injetados na história em si, 

não devem ser adicionados em páginas ou colunas separadas. Segundo ela, o objetivo é 

aproveitar a atenção do leitor naquele instante, ao direcioná-lo para outros ambientes no site 

pode dispersar a atenção e até tornar o processo cansativo. Oferece algumas opções para 

adicionar elementos de transparência nas notícias: uma caixa destacável embaixo ou ao lado da 

história com informações dos bastidores; uma nota explicativa das motivações para a cobertura 

daquele assunto (serve para o formato impresso e digital, em áudio pode ser um podcast, em 

vídeo, explorar as redes sociais); em matérias de TV, o jornalista fala em linguagem informal e 

direta com o público; em redes sociais, explicar as decisões de cobertura e enquadramento para 

determinado tema; no texto da newsletter, explicar valores jornalísticos e convidar os leitores a 

encontrar soluções para problemas em discussão; por último, projetar botões nos sites para o 

público clicar se a informação foi “útil” ou “inútil”. 
  

 

1.3.2 Dimensões da transparência no jornalismo  

O objetivo com essa seção é mostrar por que a transparência tem sido recomendada 

como uma boa prática para restaurar a credibilidade, isto porque, a década de 2010-2020 foi 

marcada pela ascensão de uma onda conservadora e autoritária em todo o mundo, 

enfraquecendo a democracia, provocando uma crise política, polarização, conflitos étnicos e 

culturais (LEVISTKY; ZIBLATT, 2018), acentuando um processo de deslegitimação do 

discurso científico e jornalístico.  

No jornalismo, a transparência favorece mudanças de gestão e atua como uma estratégia 

e posicionamento das principais marcas de notícias no cenário nacional, além de uma gradual 

e lenta mudança cultural. De acordo com a literatura consultada, a transparência toca nos 

valores da atividade, incide em readequações e muda, aos poucos, a lógica de capital no campo 

do jornalismo e de sua norma ocupacional, conforme previsão de alguns estudiosos (DEUZE, 

2015; HELLMUELLER, VOS e POEPSEL, 2013; KARLSSON, 2010; VOS; CRAFT, 2016). 

Em outras palavras, a transparência está se tornando o indicativo de credibilidade para o 

jornalismo. 



56 
 
Vos e Craft (2016) descrevem a transparência como abertura dos jornalistas aos 

métodos, processos, limitações e suposições. Para Craft (2019), além de manter os jornalistas 

responsáveis por ações e decisões, pode ser explorada para promover a confiança do público 

no jornalismo e aprimorar e restaurar a sua credibilidade. Seguindo o raciocínio da autora, em 

termos práticos, a transparência  pode se manifestar no jornalismo na abertura das rotinas, 

práticas de coletas de notícias e algumas tomadas de decisões; e na forma de apresentação, 

incluindo documentos originais, vídeos, transcrições e outras fontes de informação, notas de 

editores explicando as decisões no relato de uma história, justificando o uso de fontes anônimas, 

observando conflitos de interesses, decisões do repórter, atualizando e corrigindo informações. 

As plataformas de relacionamento e os blogs, por exemplo, favorecem práticas mais 

transparentes que se expressam na interação e participação do jornalista com seus públicos na 

forma de comentários e postagens nas redes sociais (HEDMAN, 2016). Inclusive, a 

transparência pode diferenciar blogs online de reputação duvidosa de organizações noticiosas 

sérias, bem como permite a distinção de agendas obscuras de ativistas desonestos de jornalistas 

profissionais. 

Para Jane Singer (2007), nesse ecossistema interativo da internet, a transparência deve 

ser tomada como regra. Como tal, torna-se uma forma incisiva de responsabilizar jornalistas e 

organizações de notícias no ambiente participativo do jornalismo digital, de imediatismo e 

multiplicidade de canais. Assim, é estabelecida uma troca mútua entre jornalistas e audiências 

na tarefa de vigiar os acontecimentos, configurando uma relação de codependência.  

Como elemento democratizador do processo de produção jornalística, a transparência 

tira o jornalismo de “sua redoma de vidro e estilhaça informações que outrora seriam de 

domínio privado” (MAIA, 2008, p. 133). Transparência, portanto, refere-se a práticas que 

buscam lançar luz sobre o pano de fundo da produção de notícias, descrevendo quem são os 

produtores e explicando o que estão fazendo (HEIKKILÄ et al., 2014, p. 52). Ela permite trocas 

e interações pela sua capacidade de resposta, ou seja, os usuários das mídias podem dar 

feedback aos produtores de informação e esperar que eles atendam suas demandas.  

Conforme Koliska (2015, p. 68), transparência no jornalismo é a disponibilidade de 

informações sobre notícias, organizações ou jornalistas, permitindo que partes externas 

interessadas (audiências) possam avaliar o trabalho jornalístico e interagir junto a eles. A 

transparência faz parte de uma rede de sistemas que permite a divulgação das operações 

jornalísticas tornando-as mais responsáveis (Ibid).  

Para um jornalismo que se pretende credível e valioso para a sociedade contemporânea, 

é provável que mostrar o que envolve ser um jornalista adotando padrões de transparência torne-
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se mais do que uma norma de trabalho interno ou uma virtude incorporada ao espírito 

profissional e passe a figurar como uma tática para comunicação com os públicos, em especial, 

nesse tempo de digitalização de notícias e da presença do público em redes sociais e o constante 

feedback que emitem sobre o trabalho jornalístico, a transparência parece essencial para as 

organizações noticiosas. Nesse sentido, a acolhida de comentários nestes espaços bem como 

sua devida moderação são pontos táticos para uma comunicação mais efetiva e aberta. Assim, 

é importante manter seções abertas para fóruns e comentários nos sites das organizações 

noticiosas.  

A literatura sobre transparência fornece uma miríade de definições, nos estudos de 

jornalismo, as pesquisas sobre o tema avançam com maior consistência na Europa (FENGLER 

et al., 2014; HEIKKILÄ et al., 2013).  Conforme os autores, cada vez mais os estudos sobre a 

transparência discutem de que forma ela pode ser empregada nas práticas jornalísticas 

positivamente, como uma ferramenta para a mídia restaurar, manter e estabilizar a credibilidade 

do jornalismo.  

Para os estudiosos alemães Meier e Reimer (2011), no jornalismo, a transparência pode 

ser em relação aos outros: um político, uma empresa, uma instituição, um processo, exigindo a 

divulgação completa das informações para o público, caracterizada como “transparência 

externa”. Outra forma de transparência diz respeito a um movimento voluntário de divulgação 

de informações sobre o próprio processo de reportagem ou sobre si mesmo (jornalista ou 

organização noticiosa), denominada de “autotransparência” pelos autores.  

A partir de 2010, elementos como tecnologia algorítmica, dados, código e software são 

componentes importantes e fazem parte das estratégias para o crescimento do jornalismo 

contemporâneo. De acordo com Zamith (2019, p. 1), os algoritmos, até certo ponto, influenciam 

vários aspectos do jornalismo, desde os estágios iniciais da produção de notícias até os finais e 

que envolve o consumo.   

Hoje, um aspecto-chave para compreender a dupla: transparência e jornalismo, é a 

profunda ligação destes com a tecnologia, cuja evolução vem transformando modos de 

produção e distribuição de notícias, bem como o seu consumo. Nesse sentido, entende-se que a 

tecnologia e seus recursos fazem uma interface com a transparência das práticas jornalísticas.  

São dois campos que se movimentam promissoramente, para o jornalismo, pode representar 

uma forma de retomar sua credibilidade e de sustentabilidade, afinal, como uma indústria do 

ramo de notícias, segue estratégias de mercado para encontrar novas maneiras de se manter 

ativo e relevante.  
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Meier (2009, p. 8) considera que a transparência precisa de um conceito editorial lógico, 

disso depende equilibrar questões como ética, responsabilidade, prestação de contas, os 

diálogos e uma disposição do jornalismo em aprender com os erros.  

Por ser um termo multifacetado e carregar definições aplicáveis em áreas diversas e 

distintas, buscamos uma forma de contribuir para uma definição aplicável ao campo 

jornalístico, nesse sentido, sistematizamos um conceito de transparência no jornalismo, a partir 

de estudos e da visão de vários autores: Transparência no jornalismo é um valor 

fundamental para a construção de confiança perante as audiências (indivíduos, 

investidores, instituições) em um contexto de constante escrutínio. Como prática, envolve 

o aprendizado de técnicas para dar visibilidade e demonstrar credibilidade jornalística. 

Requer abertura e disposição para o aprendizado de novos hábitos para desempenhos 

jornalísticos conscientes, éticos e responsáveis.  

Posto isto, a sua implementação envolve múltiplos recursos para promover o ensino dos 

variados atores sociais a identificar e consumir informação segura, qualificada e certificada. 

Faz, portanto, uma conexão direta com a educação midiática, serve para desenvolver 

habilidades digitais e senso crítico para uma participação responsável no atual ecossistema 

midiático de informação. A transparência, então, se manifesta como um instrumento capaz de 

evidenciar boas e más práticas de todos os atores que compõem o ecossistema midiático, 

sobretudo como elemento democratizador do jornalismo em defesa da abertura de dados e 

acessibilidade.  

Para Groenhart e Bardoel (2012), nas redações, a transparência diz respeito à natureza 

do jornalismo profissional e como é exercido. Por esse motivo, os autores se concentraram na 

funcionalidade da transparência para processos editoriais e quadros de responsabilidade 

distintos. Assim, três dimensões podem auxiliar a identificação da transparência conforme o 

tipo e a intensidade: a) transparência do processo de produção; b) transparência do produtor e 

c) transparência da organização noticiosa (Ibid). Diante do exposto, três dimensões 

informativas precisam ser disponibilizadas e divulgadas para que tenhamos a noção do que deve 

ser transparente: empresas, processos e pessoas. Portanto, a transparência pode comunicar 

informações sobre como avaliar e responsabilizar o trabalho jornalístico, informações sobre os 

jornalistas e informações detalhadas sobre as organizações de notícias.  

 

a) Transparência do processo de produção 

Refere-se às informações suficientes para que o público externo tenha condições de 

avaliar o quão transparente é o processo até a publicação. Para isso, dar condições para a 
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visibilidade dos métodos durante o processo é fundamental. Esse tipo de transparência permite, 

inclusive, a intransparência quando explica ao consumidor de informação porque não pode 

detalhar determinados assuntos ou nomear as fontes, mostrando às pessoas que a apuração 

jornalística, muitas vezes, requer o sigilo e a preservação das fontes para um bem maior a fim 

de não comprometer uma investigação ou expor questões sensíveis. Para esse tipo de 

transparência, o design atraente e interativo no site do veículo noticioso é um item importante 

para dar clareza e explicação detalhada de como o público leigo pode reconhecer uma 

informação jornalística em vários formatos (texto, áudio ou vídeo). O interessante é que as 

pessoas saibam estes detalhes para aprender a reconhecer e diferenciar opinião, de conteúdo 

patrocinado, reportagem, checagem de fatos, sátira, entre outros. 

 

b) Transparência do produtor 

Torna público informações sobre quem é o autor do conteúdo (pode ser um 

comentarista, um repórter dedicado à cobertura diária ou um repórter investigativo), o 

interessante é que as pessoas tenham à disposição todos os recursos para conferir quem está por 

trás da informação, isso se aplicaria como um diferencial de credibilidade e confiança para 

quem informa, e principalmente para quem busca consumir informação de forma segura. Sob 

outro aspecto, o da autonomia jornalística, esse tipo de transparência dá condição ao 

profissional da notícia publicizar ou não determinadas situações de seu cotidiano, em especial, 

quando não recomenda divulgar suas fontes e métodos, assim, explicar os motivos 

possivelmente facilite o entendimento do público sobre questões sensíveis.  

 

c) Transparência da organização noticiosa 

 Em geral, a transparência é considerada benéfica para tornar os detentores da 

informação mais responsáveis. Pode variar entre fornecer características textuais de notícias à 

aspectos da acessibilidade e normas institucionais. A ideia principal é que mostrando as 

intenções de uma organização, padrões de qualidade e recursos, pode-se despertar mais 

interesse do público pelo jornalismo, bem como uma melhor compreensão de seus processos 

(GROENHART; BARDOEL, 2012, p. 8).   

De acordo com Magaldi e Neto (2019), no ambiente empresarial da sociedade atual, de 

desconfiança em ebulição, as adjetivações mais usuais são incerteza, indefinição, 

imprevisibilidade, instabilidade, entre outras. Na indústria da mídia não é diferente, e a 

velocidade das mudanças tornam a transparência no setor um imperativo. Nesse sentido, a 

organização que utilizar todo tipo de recurso para implementar políticas de transparência em 
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toda sua cadeia de gestão e processos terá uma capacidade competitiva sustentável. Mais do 

que adoção de tecnologias, o diferencial para as organizações de notícias está na sua capacidade 

de gerar motivos para confiar. Nesse caso, torna-se obrigatório a transparência sobre o capital 

financeiro, investidores e operações a fim de evidenciar suas políticas internas e melhores 

práticas.  

 

1.4 A POLARIDADE OBJETIVIDADE JORNALÍSTICA VERSUS TRANSPARÊNCIA 

Para alguns estudiosos do jornalismo, a transparência é a norma mais adequada em 

oposição à norma da objetividade, a qual foi considerada uma necessidade do passado, do 

jornalismo analógico e anterior às redes sociais e blogs (KOLISKA, 2015; SINGER, 2007; 

2010). 

 Para McQuail (2012, p. 77), a tentativa de formular teorias para o jornalismo e a mídia 

com base no princípio da objetividade está fadada a fracassar, sobretudo nos antigos modelos 

ultrapassados sobre a mídia, que ficava restrita às fronteiras Estado-Nação e por fornecer 

notícias e informações sobre políticas. De acordo com o autor, são formulações subjetivas e 

inadequadas para tratar da diversidade de serviços de mídia, acrescentando-se ainda o fator 

tempo e as mudanças tecnológicas. E prossegue indicando outras falhas, que envolve uma 

confusão quase inextricável entre: “os verdadeiros princípios de um trabalho de um 

determinado sistema de mídia; os ideais teóricos do sistema e a ideologia dominante da 

sociedade (capitalista, socialista, revolucionária, de desenvolvimento, ou outra)”. 

A atividade jornalística se apoia no princípio da objetividade para implementar às 

notícias certos padrões e estilos; e recorre às fontes para conferir credibilidade perante seus 

públicos (KOVACH; ROSENTIEL, 2007; SCHUDSON, 2001). A transparência surge com 

potencial para modificar o “estatuto das fontes” bem como o seu protagonismo que, muitas 

vezes, “ofusca jornalistas e organizações de notícias” (CHRISTOFOLETTI, 2016, p. 60). 

Segundo o autor, agora a base para a construção do “contrato de confiança” com os públicos e 

fontes têm a possibilidade de ser estabelecido com base num relacionamento de abertura. E 

mais, é possível que a transparência sirva para fortalecer a construção social de um jornalismo 

mais alinhado com a contemporaneidade, um estilo que responde à demanda por um sistema de 

crenças inovador e aberto às mudanças, além de oferecer múltiplas possibilidades para explicar 

o que é o jornalismo e quem é o jornalista, tanto do ponto de vista normativo quanto do ponto 

de vista social e humano. Nesse sentido, além dos jornalistas buscarem confirmações e 

negativas com as fontes, incorpora-se à rotina de trabalho a escuta ativa das audiências, que 



61 
 

podem ter um peso maior nas decisões sobre as notícias por meio de participações, interações, 

feedback e engajamento.  

Operacionalmente, significa oferecer recursos para essa escuta criando canais para 

registros, sugestões, críticas e percepções destes atores no próprio site do veículo, por exemplo: 

disponibilizar dados de contato para envio das demandas do público, e-mail, telefone, espaço 

para moderação de comentários no site e nas redes sociais, para citar alguns. Conforme Kovach 

e Rosenstiel (2007), quando as organizações de notícias e os jornalistas criam espaços para 

receber feedback de suas audiências estão promovendo um valioso fórum de ideias. Isto é, no 

atual ecossistema aberto de notícias, os cidadãos são “produtores e testemunhas” constituindo 

força e influência social importante (p. 15).  

A compreensão contemporânea do princípio da objetividade jornalística é quase sempre 

confusa. A recomendação de Bill Kovach e Tom Rosenstiel na edição revisada da obra clássica 

“Os elementos do jornalismo” é para que reconheçamos a primazia de alguns princípios com 

um olhar atento para não confundir princípios com técnicas. De acordo com os estudiosos, esse 

é um cuidado central para que o jornalismo se envolva com as tecnologias e siga cumprindo 

eticamente o seu propósito de produzir informações confiáveis para o cidadão conectado nesse 

contexto digital.  

Jornalistas se deparam diariamente em uma zona de conflito. Sthephen Ward (2018), 

compara a rotina diária de um jornalista a um campo de guerra, cuja névoa toma conta e impede 

de localizar os obstáculos com nitidez. Essas dificuldades, as tensões do cenário e os embates 

podem separar os jornalistas da realidade dos fatos. Desse modo, esse profissional se encontra 

constantemente em terreno duvidoso, onde as evidências são escassas, mas de fartas investidas 

para enganar os jornalistas. Kovack e Rosenstiel (2007) explicam que, historicamente, décadas 

de ceticismo mobilizam as discussões em torno da objetividade e questionam sua efetividade 

para seguir justificando os métodos de tratamento das notícias com base nesse princípio numa 

época em que as informações são acessíveis e estão disponíveis a todos. 

 São tantas as restrições que a atividade enfrenta diariamente para alcançar precisão, que 

a objetividade é o método que auxilia esse profissional a lidar com o material diário que chega 

às suas mãos e verificar a sua veracidade ou falsidade, ainda mais com as pressões às quais os 

jornalistas estão sujeitos: os prazos de editores e os recursos finitos de uma redação (WARD, 

2018, posição, 173). McQuail (2012, p. 92) considera que a mídia “opera sob condições de 

pressão e controle”, é um campo de forças sociais que engloba investidores, fontes, instituições 

políticas e sociais, o Governo, anunciantes, audiência e os próprios proprietários das empresas 

de comunicação. Contudo, quando o conceito de objetividade migrou da Ciência Social para o 
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Jornalismo, a principal intenção não era afirmar que os jornalistas estariam livres de 

preconceitos. Amparar o jornalismo sobre o princípio da objetividade é tido como um recurso 

técnico, gerado pela necessidade em se desenvolver um método consistente para testar 

informações, com atenção às evidências para não prejudicar a precisão do trabalho (KOVACH; 

ROSENSTIEL, 2007, p. 51). 

Por outro lado, há quem argumente que a objetividade representa benefícios para as 

organizações jornalísticas, no sentido de se isentar de responsabilidades no que diz respeito aos 

conteúdos publicados deixando a cargo das fontes esse papel. Em relação ao jornalista, tal 

postura deixaria o repórter liberado de se aprofundar sobre todos os assuntos (McQUAIL, 2012, 

p. 104). Enquanto Ward (2018) lembra que os jornalistas nem sempre irão dominar todos os 

assuntos. Isso porque os fatos vão gradualmente se entrelaçando, sendo verificados, 

confirmados e só depois irão compor uma narrativa. E mesmo que o jornalista tenha em mãos 

todas as informações, ele se depara com uma infinidade de possíveis interpretações dos fatos, 

que podem ser controversos, conflitantes e enviesados.  

O conceito de objetividade geralmente aparece sempre que a transparência é invocada 

no jornalismo, é importante para o entendimento da mídia no século XXI, principalmente pelas 

suas implicações muitas vezes equivocadas ao ser comparada com noções de neutralidade ou 

imparcialidade. Em todo caso, será que a transparência pode representar uma mudança 

paradigmática em relação à objetividade?  Para Kuhn (1975), na concepção da ciência a medida 

de um novo paradigma não pode ser avaliada levando em conta um paradigma antigo. Já Elliot 

(2008), orienta que as disputas normativas deste século devem ser encaradas como um período 

pré-paradigmático e não como uma mudança paradigmática.  Enquanto Charron e Bonville 

(2016) consideram que mudança de paradigma “implica em uma transformação tal que as regras 

de produção do discurso jornalístico e o próprio discurso jornalístico não são mais reconhecidas 

como tais” (CHARRON; BONVILLE, 2016, p. 109).  De acordo com os autores, a prática 

jornalística é uma propriedade cultural emergente de um sistema social dado. Sendo assim, uma 

mudança de paradigma do jornalismo irá transformar profundamente as estruturas sociais com 

as quais a imprensa e o jornalismo mantêm seus laços.  

Para Seibt (2019), o elemento diferencial para o jornalismo não é a objetividade, mas o 

método e a transparência empenhados para validar seus procedimentos técnicos, específicos do 

“dever ser” do jornalismo. Portanto, para a autora, a transparência do método é uma obrigação 

no jornalismo profissional. 

A transparência sendo entendida como uma técnica, cujos métodos são transparentes a 

ponto de evidenciar certos procedimentos, tem potencial para levar jornalistas e organizações 
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de notícias a uma melhor performance diante daquilo que é o seu bem maior – as audiências, e 

pode representar uma mudança radical no seu capital cultural (BENSON; NEVEU, 2005), 

assim como em padrões e normas que orientam as práticas jornalísticas. Portanto, uma mudança 

com potencial para alterar cultura, valores, normas, e princípios que amparam as práticas 

jornalísticas. Desse ponto de vista, a transparência serviria como referencial de valor e 

credibilidade para amparar o profissionalismo da atividade. 

McBride e Rosenstiel (2014) consideram a transparência uma maneira mais adequada e 

independente para o jornalista coletar, processar e disseminar informações, portanto, uma 

técnica. A transparência abre espaço para o jornalista desempenhar sua performance junto ao 

público numa relação mais aberta, de autonomia compartilhada e, para que o jornalista, nesta 

aproximação, se municie de elementos que o auxiliem a identificar barreiras de confiança e 

lacunas de informação. Ao contrário dos consensos em torno da objetividade como uma forma 

de proteger o jornalista de eventuais erros e interesses da classe, a transparência dá oportunidade 

de o jornalista e a empresa de jornalismo explicarem seus métodos, motivos, decisões, os seus 

negócios, afinal, se há um abismo em torno da ética e do que move a atividade jornalística aos 

olhos dos públicos, elementar que o jornalismo enquanto campo social provedor de 

conhecimento especializado explique às pessoas suas motivações e compromissos, assuma a 

responsabilidade de preencher estes espaços. 

 De todo modo, hoje em dia é bem mais difícil ocultar algo do público, os vazamentos 

de informações são um exemplo. Além de revelar informações que governos e instituições 

mantêm em segredo, em alguns casos, são escancaradas as interferências governamentais, 

políticas e financeiras sobre a mídia e os jornalistas, como exemplo já mencionado, a coleção 

de reportagens sobre as “Mensagens Secretas da Lava Jato”, material produzido pelo The 

Intercept Brasil.  

Como valor social e profissional, Seibt (2019) reforça que a transparência tem potencial 

para levar à reflexão sobre o princípio da objetividade no jornalismo contemporâneo. Nessa 

configuração de objetividade, o público conhece aquilo que lhe foi permitido conhecer, sem 

muita explicação sobre o que um jornalista faz, seu dever é transmitir impessoalidade e 

imparcialidade ao trabalho que desempenha; cabe ao público “confiar”. Por isso a transparência 

foi sugerida como substituta do princípio da objetividade por Weinberg (2009), para o autor é 

“a nova objetividade”, essencialmente porque evidencia métodos e explica decisões e 

motivações.  

Se a transparência ganha espaço em detrimento da objetividade, significa que pode ser 

um novo modelo para orientar a prática jornalística provocando mudanças estruturais, cujos 
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efeitos incorrem em “um sistema coerente de regras, valores, representações” (CHARRON; 

BONVILLE, 2016, p. 121). Essencialmente porque ela permite que o público participe da 

construção da notícia desde a coleta e seleção, ela mostra como se dá o processo por trás da 

notícia, que pode se estender após a publicação para o ecossistema de notícias digitais 

reverberando seus efeitos em outras mídias inclusive e, de uma forma mais precisa e justa, 

atender as demandas sociais em um ambiente de desinformação. Metaforicamente, ela desloca 

o jornalista do bastidor para a frente do palco e coloca o público lado a lado ocupando esse 

mesmo espaço. Sendo que ambos têm potencial [e poder] para assumir um duplo protagonismo 

nas decisões e processos (KARLSSON, 2011, p. 291). 

Esse é um aspecto que toca numa cultura enraizada de que o jornalista não é notícia, 

conforme Marchionni (2013), é possível que a transparência se sobreponha de tal modo a 

humanizar o jornalista, já que a sua ideia de abertura e de mostrar o que e como faz, pode 

esclarecer ao leitor que existe a figura de um jornalista, que medeia, filtra e contextualiza os 

fatos, dá pessoalidade à notícia, promovendo o entendimento de que entre um título e um 

conteúdo noticiado, pode existir a presença humana de um jornalista, que ultrapassa a 

representação de uma organização ou empresa de mídia. Essa lógica de explicar como as 

notícias se tornam notícia reforça a construção gradual de um relacionamento de confiança e 

responsabilidade, despertando nas audiências um motivo para confiar (HAYES et al., 2007). 

Para os autores, a transparência no jornalismo concede poder ao público quando o convida a 

tomar decisões e lhe concede o direito de saber os motivos, métodos e processos que 

movimentam esse ambiente de rede no qual produtores e consumidores são intercambiáveis e 

indissociáveis, ou seja, comunicadores e comunicação neste ambiente de internet estão 

conectados,  

Porque este é um ambiente em que os papéis de produtor e consumidor de 
informações são intercambiáveis - e nas quais várias vozes podem e afirmam 
ser jornalísticas – cada indivíduo deve determinar o que valoriza em uma fonte 
de notícias e como avaliar se uma fonte particular atendeu a esses desejos33 
(HAYES et al.., 2007, p. 263). 

Segundo McQuail (2012, p. 198) o interesse humano por trás da prática das notícias 

influencia os motivos pelos quais as notícias são lidas, tradicionalmente esse interesse está 

ligado pejorativamente à noção de “sensacionalismo”, comum para descrever apelos excessivos 

                                                 

33 Tradução livre do original: “Because this is na era in wich the roles of information producer and consumer are 
interchangeable – and in wich multiple voices can and do claim to be journalistic – each individual must 
determine what he or she values in a news source and how to assess whether a particular source has fulfilled 
desires” (HAYES et al.., 2007, p. 263, tradução livre). 
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à emoção e aos sentidos. Não se trata disso. A transparência, quando empregada a partir da 

seleção e coleta de notícias levando em conta as vozes da comunidade pode alterar o 

conhecimento do público sobre os assuntos (RUPAR, 2006).  As argumentações favoráveis à 

transparência são construídas tomando como base a finalidade pública, de construção social e 

democrática do jornalismo; e para estabelecer uma relação de confiança com o público. Para 

Craft e Heim (2009, p. 216), a transparência pode ser uma maneira de o jornalismo se reconectar 

com o público e cumprir com suas obrigações éticas.  

A polaridade objetividade versus transparência indica a complexidade das discussões e 

a incerteza na tarefa de encontrar um ponto de equilíbrio. A jornalista Margaret Sullivan, por 

exemplo, considera que há mérito na transparência. Segundo a jornalista, informar os leitores 

como jornalistas realizam o seu trabalho é um movimento em direção à transparência. Porém, 

quando os repórteres assumem uma pessoalidade nas notícias, orienta cuidados, para que estes 

não se pareçam aos escritores de opinião. São desafíos atuais para um jornalista lidar com estas 

nuances, 

A objetividade importa? A ideia de imparcialidade vale a pena preservar? 
Vamos reconhecer antecipadamente que é uma besta de duas cabeças: em 
parte sobre os vieses pessoais que os repórteres podem trazer para o seu 
trabalho, e em parte sobre a reportagem do meio termo que atrapalha a verdade 
em nome da justiça34 (SULLIVAN, 2013, online). 

Na concepção de Seibt (2019), quando a objetividade é considerada uma aproximação 

da verdade absoluta, em outras palavras, quando ela se presta a escolher uma verdade sobre as 

demais, sem explicações ou justificativas, a sua efetividade como uma norma, talvez, não seja 

mais sustentável atualmente. Segundo a autora, nem para invocar o “equilíbrio” e a 

“imparcialidade” em relação a outras posições e perspectivas, pois, a partir do momento que o 

jornalista ou a organização de notícias escolhe “lados” para serem ouvidos, já está 

demonstrando parcialidade. Numa época de negacionistas do conhecimento científico e de 

propagação de ódio e desinformação, essa postura de buscar equilíbrio, o popular 

“doisladismo”, pode amplificar a narrativa contra a democracia e a liberdade de expressão e 

informação. Em nome da objetividade, o jornalismo pode incorrer num falso equilíbrio. Por 

                                                 

34 Tradução livre do original: “Does objectivity matter? Is the idea of impartiality worth preserving? Let’s 
acknowledge upfront that it is a two-headed beast: partly about the personal biases that reporters may bring into 
their work, and partly about the middle-ground reporting that muddies the truth in the name of fairness” 
(SULLIVAN, 2013, online, tradução livre). Disponível em: https://tinyurl.com/3ec8vabe . Acesso em: jun. 2020. 
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esse motivo, entra em cena a capacidade jornalística de contextualizar e analisar criticamente a 

relevância de dar significado às notícias com responsabilidade, observando as audiências como 

guia.  Como enfatiza McQuail (2012, p. 213), “a mídia de notícias que faz o possível para ser 

objetiva passa pela prova mais rigorosa quando precisa lidar com diversas questões delicadas 

envolvendo o interesse nacional, fortes sentimentos do público, ou ambos”. De acordo com 

Weinberger (2009), antigos costumes e crenças com base na objetividade são insustentáveis 

diante das novas formas de “ver através” de escritos, autoria, fontes e valores que posicionam 

as notícias no ecossistema informativo digital.  

Por fim, encerramos este capítulo com questões propositivas acerca da transparência no 

jornalismo, tensionamos algumas abordagens e definições e sugerimos um possível conceito. 

A seguir, exploramos a relação da transparência com a credibilidade – dois valores 

fundamentais, contudo, conceitualmente distintos, mas com o mesmo objetivo – fortalecer o 

jornalismo.  
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CAPÍTULO 2  

TRANSPARÊNCIA E CREDIBILIDADE 

 

No contexto brasileiro, são vários os aspectos que incidem sobre a perda da credibilidade 

do jornalismo, são questões de sustentabilidade financeira, políticas e estruturais dos negócios 

da indústria de notícias. Lisboa e Benetti (2015, p.12) lembram que a credibilidade dos veículos 

de notícias e dos jornalistas está sob suspeição desde o século 17. Entretanto, o agravamento 

dessa situação é decorrente de uma sucessão de fatores e influências ao longo desta década atual 

no país:  

“à grande oferta de informações em redes sociais, grupos de WhatsApp, 
Telegram, blogs, sites e outros canais, aliada à economia da gratuidade em 
outros setores da vida social (motivada sobretudo a partir da internet), que 
dificulta a cobrança por notícias”. (LIMA e VIEIRA, 2021, p. 75).  
 

A internet, cuja promessa era promover o acesso, a democratização e a transparência 

capazes de fiscalizar governantes e poderosos, convergiu para um ambiente compulsivo, de 

grupos extremistas e monopólio das grandes plataformas num sistema de controle, invasão de 

privacidade e difusão de informação. Especialmente o Facebook e o aplicativo de mensagens 

WhatsApp, são os principais palcos das discussões e vetores da desinformação e propagação 

do ódio. Este último, foi decisivo para eleger o atual presidente brasileiro. À época da eleição 

brasileira (2018), o WhatsApp foi usado para o envio de mensagens em massa, com apoio de 

grupos de empresários e sistemas automatizados de empresas contratadas com o propósito de 

atingir muitos eleitores (MELLO, 2020). A mídia corporativa, assim como a ciência e líderes 

políticos tiveram sua legitimidade questionada e os movimentos em oposição ao atual estado 

das coisas, se tornaram mais radicais com apoio de influenciadores estrategicamente 

posicionados, um cenário onde o jornalismo profissional é acusado propositalmente de produzir 

fake news, uma esfera constituída de “humanos reais, bots e ciborgues” capazes de minar a 

credibilidade de vários atores sociais, entre eles a imprensa (ZHANG; GHORBANI, 2020, p. 

6). A polarização extremada impede a comunicação, seus efeitos incidem sobre as decisões das 

pessoas que não conseguem entrar em um consenso sobre os fatos. A autoridade dos 

especialistas de todas as áreas do conhecimento está sendo atacada (KAKUTANI, 2018). 

Os efeitos da situação política do país se estenderam ao jornalismo e outras instituições, 

provocando uma ruptura radical nas relações com os públicos. Tornou-se insuficiente a crença 

de que o jornalismo é comprometido com a verdade, os sujeitos precisam de muitos outros 

motivos para confiar no discurso jornalístico. Há evidências de que se a crença nas instituições 

políticas é abalada, afeta a credibilidade da mídia e até as melhores veiculações de notícias 
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podem ser vistas como tendenciosas pela população (FLETCHER, 2020). Pois é especialmente 

nesse aspecto, de perda da credibilidade, que são formulados os argumentos em torno da 

transparência. 

As consequências políticas das crises são previsíveis, “elas facilitam a concentração e, 

com muita frequência, o abuso de poder” [...] e os cidadãos movidos pelo medo e insegurança, 

“se mostram mais propensos a tolerar e apoiar medidas autoritárias durante as crises” 

(LEVITSKY e ZIBLATT, 2018, p. 95). Indubitavelmente, a credibilidade, é um dos alicerces 

para o reconhecimento de qualquer instituição perante a sociedade. Nesse sentido, a 

transparência atrai argumentos favoráveis para impulsionar a credibilidade do jornalismo 

(BASTIAN, 2019; HAYES et al., 2007). Esse contexto de crise do jornalismo, é também de 

legitimidade social, crise ética e moral (BACKLUND, 2019; CHRISTOFOLETTI, 2019; 

MICK e TAVARES, 2017). Segundo o estudo global Edelman (2020), no Brasil, nenhuma 

instituição é vista como competente e ética ao mesmo tempo. 

As reflexões sobre a situação da mídia no país há muito mobilizam a agenda de pesquisas 

científicas, mas de forma colaborativa, os movimentos se acentuaram a partir de 2016, quando 

entidades, estudiosos do jornalismo, observatórios de crítica uniram ideias e esforços para 

indicar rumos futuros para a atividade. “O jornalismo no Brasil em 2017”35, foi o primeiro 

capítulo anual de uma série de reflexões sobre diferentes perspectivas da profissão, uma ação 

colaborativa promovida pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) e o 

Farol Jornalismo. A temática da transparência, então, passa a figurar nas discussões, 

inicialmente, como “uma conversa mais aberta com os públicos” para reforçar a credibilidade 

(CHRISTOFOLETTI, 2016).  

A “refundação da credibilidade jornalística” é uma agenda importante e 
necessita de união e coletividade de esforços de atores diversos, que inclui a 
comunidade de pesquisadores, empresas e organizações, pois, este é um 
problema “entranhado na medula do fazer jornalístico” (CHRISTOFOLETTI, 
2019, p. 65).  

Nos Estados Unidos, o jornalista por trás das notícias como instrumento para restaurar 

a confiança e a credibilidade da atividade já vinham sendo estudados. Meyer et al., (2010) 

argumentam que as organizações de notícias e os jornalistas estão assistindo os seus públicos 

os abandonarem. Os pesquisadores analisaram as percepções de credibilidade por meio de 

experiências dos usuários com a mídia, a forma como percebem as histórias. Entre seus 

                                                 

35 “O Jornalismo no Brasil em 2017”. “Novos pactos com os públicos e mais transparência” (CHRISTOFOLETTI, 
2016). Disponível em: https://tinyurl.com/39x2555c .Acesso em: ago. 2020. 

https://tinyurl.com/39x2555c
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resultados consta que um pouco da desconfiança do público está relacionado ao meio e a 

tecnologia em que a notícia é veiculada, o que já vem sendo anunciado desde que o jornalismo 

deixou de ser exercido no modelo analógico e passou para o digital. O que este estudo 

evidenciou, com base na literatura mobilizada e que faz todo sentido com o propósito da 

transparência, é que as pessoas estão procurando a figura humana por trás da notícia como fator 

determinante para confiar. Metzger et al., (2003), explicam que o grande volume de 

informações na esfera online torna o contexto informacional nublado, de comunicação confusa 

em contraste com pouca análise crítica sobre os conteúdos que se consome. Segundo os 

pesquisadores, para reestabelecer a credibilidade no meio digital os provedores de informações 

devem mostrar seus conhecimentos e habilidades (Ibid, p. 326). 

Para Meyer et al. (2010, p. 105), a credibilidade costuma ser definida como um 

“construto de múltiplas dimensões que passa a ser medido na percepção de uma mensagem 

(artigo), fonte (jornalista ou empresa de mídia) ou o meio (jornal, site, estação de rádio etc.)”36. 

Talvez não seja suficiente atribuir credibilidade apenas à qualidade de boas fontes, das 

mensagens e organizações, principalmente no ecossistema digital onde circula todo tipo de 

informação. Segundo Metzger et al. (2003, p. 327) existem outros caminhos para aumentar a 

credibilidade, incluindo o desenho do site onde as notícias são depositadas, a aparência, 

divulgação de medidas de segurança para os usuários, conexão e funcionalidade, precisão e 

abrangência do conteúdo, além de ofertas de programas de alfabetização midiática para 

capacitar os consumidores e patrocinadores a desenvolverem uma consciência crítica no 

momento de selecionar uma fonte de informação. Portanto, trata-se de usar instrumentos para 

gerar boa reputação nos sites de notícias, afinal, será um ambiente onde as pessoas irão 

depositar seus dados, realizar uma compra (inclusive notícias), clicar em anúncios, compartilhar 

conteúdos com a comunidade, enfim, o sucesso da maioria dos sites depende de credibilidade. 

A transparência tem sido indicada como uma solução positiva no sentido de contribuir 

para a reputação e credibilidade das organizações de notícias, como tal, a reputação das notícias 

se dá na percepção das pessoas sobre uma organização de notícias ou jornalista. As 

recomendações favoráveis à abertura e divulgação dos processos jornalísticos mobilizam 

expectativas nesse sentido (Hayes, et al. 2007; McBride & Rosenstiel, 2014). Percebe-se que 

as notícias jornalísticas são insuficientes para atender as demandas sociais e a perda de 

                                                 

36Tradução livre do original: “A multidimensional construct that measures the perceived believability of a message 
(article), source (journalist or media company), or medium (newspaper, website, radio station etc.) (MEYER, et 
al., 2010, p. 105). 
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legitimidade do jornalismo como uma instituição social promotora de conhecimento 

qualificado pode colocar em risco a própria atividade. No entanto, um dos maiores desafios é 

encontrar maneiras eficientes de atestar essa credibilidade.   

Para Guerra (2014, p. 208), 

Quanto maior a transparência promovida pelas organizações jornalísticas 
sobre sua natureza e seus procedimentos, mais elas se credenciam como 
mediadoras das mais relevantes no ambiente democrático para o agendamento 
de temas e para a alimentação do debate público acerca deles. Quanto menor 
a transparência, maior o risco de perda da credibilidade.  

Jean-Claude Bertrand (2002, p. 16) argumenta que uma mídia ruim significa queda de 

audiência e desinformação do público. Justamente a desinformação e queda de audiência estão 

entre alguns dos problemas centrais da indústria jornalística na atualidade. Um dos fatores-

chave nesse processo diz respeito à remodelagem das audiências que além de leitores e 

telespectadores, passaram a ser usuários e editores de conteúdo em rede (DEUZE, BRUNS e 

NEUBERGER, 2007). Existem abordagens afirmativas de que a transparência incide sobre a 

credibilidade jornalística, ainda com pouca comprovação empírica dos seus efeitos. Algumas 

avaliações positivas da transparência incluem a preservação da reputação de organizações de 

mídia, instituições e manutenção da democracia (CURRY e STROUD, 2019; SILVERMAN, 

2014; WEINBERGER, 2009).  

Segundo Curry e Stroud (2019) a origem empírica de algumas abordagens vem de outros 

campos como a Sociologia, Psicologia, Comportamento Organizacional, cujas contribuições 

abrem as possibilidades de reflexões no jornalismo. De acordo com Berger (2020), comum 

entre estes campos, é de que a credibilidade de um indivíduo ou organização está positivamente 

relacionada à quantidade de informações que são divulgadas sobre eles. A influência social 

destas informações produz efeito sobre o comportamento das pessoas e até de suas decisões. 

Tal influência social num contexto de crise para o setor de notícias acaba por ser amplificada 

entre outros elementos.  

Para Christofoletti (2019, p. 17) é uma crise multifacetada e se materializa além do 

esgotamento de recursos para sustentar o negócio jornalístico, ela é uma crise “política e 

existencial, de ética e credibilidade, de governança e gestão, [...] é uma crise com camadas e 

graus”. Para Mick e Tavares (2017) é uma crise de governança instaurada no jornalismo com 

estreita relação à “erosão de credibilidade, legitimidade social, sustentabilidade financeira e 

técnica, que vem abalando os modelos e estruturas dominantes das organizações de jornalismo 

no ocidente desde o século XIX” (MICK e TAVARES, 2017, p. 2). Para os autores, as 

influências tecnológicas contribuem com a crise técnica, que altera o processo de produção de 
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notícias, acentuando um cenário profissional precário, com muitas demissões de jornalistas e 

fechamento de redações. 

Ainda outras razões são da ordem do desinteresse pelo noticiário, o deslocamento das 

audiências, a queda de confiança na mídia, a hostilização de jornalistas, o afastamento do 

público e a farta oferta de outros canais de informação e entretenimento levam à perda da 

exclusividade [do jornalismo] como fonte de informação (CHRISTOFOLETTI, 2019).  

Concordamos, os problemas são muitos, no entanto, grande parte das organizações de 

notícias contribuem para esse agravamento ao provocar suas próprias crises ocultando suas 

políticas e interesses; e dos jornalistas, que aparentam apatia e descolamento dos sentimentos e 

das necessidades da comunidade, uma simples olhada nos principais sites de notícias denotam 

a linguagem escolhida para informar muitas vezes incompreensível ou pouco interessante. As 

pessoas não conseguem apreender e apreciar as notícias. Isso importa quando falamos de uma 

população predominantemente de analfabetos funcionais37. Essa questão da compreensão da 

linguagem jornalística também toca na questão da alfabetização midiática. O jornalismo tem 

uma tradição de ser elitista e portador de uma linguagem muitas vezes incompreensível, no 

passado, ser assim até podia representar um indicador de qualidade. Atualmente, o que afere 

qualidade é a clareza do método e a transparência ao explicar por que uma fonte não pode ser 

revelada, a diferença entre um artigo editorial, um artigo de opinião, do que é uma notícia, como 

por exemplo, o que faz um dos indicadores do Projeto Credibilidade sobre o “tipo de matéria”. 

O momento atual do jornalismo brasileiro é preocupante. Sob diversos aspectos a 

atividade vem sendo colocada em descrédito: autoridades, governantes, instituições e 

audiências. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) em parceria com a 

rede Voces del Sur desenvolveu uma metodologia para monitorar violações, na lista consta: 

 

[...] agressões e ataques, restrições à informação, processos judiciais, uso 
abusivo do poder estatal e restrições na internet. Os discursos estigmatizantes 
- em que autoridades públicas descredibilizam a imprensa publicamente - 
seguem como o indicador mais comum nos ataques à imprensa no país. 
(ABRAJI, 2021, online). 

 

 É preciso estar constantemente reafirmando valores e princípios que regem a atividade 

na tentativa de resguardar sua credibilidade e legitimidade. Segundo Hayes et al. (2007, p. 271) 

a credibilidade é um valor fundamental – uma das vigas que reforçam a importância do 

                                                 

37Jornal Nacional: “Pesquisa mostra que três em cada dez brasileiros não sabem ler”. Disponível em: 
https://tinyurl.com/rfhjkhx8 Acesso em jul. 2020. 

https://tinyurl.com/rfhjkhx8
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jornalismo como mediador da informação que circula em diversos canais de mídia. Assim como 

em outras profissões que possuem suas especificidades e técnicas, o jornalismo é uma profissão 

que desempenha suas atividades com a autoridade que lhe cabe – produzir informação 

jornalística de modo que permita os cidadãos agirem como cidadãos (KARAM, 2014; 

PAULINO, 2015).  Mesmo sob constantes crises em outras épocas, talvez, o tempo atual seja 

o mais desafiador para a atividade jornalística. Conforme Karam (2014, p. 31), a informação 

continua sendo essencial para que “saibamos que em algum lugar do planeta estão decidindo, 

por exemplo, se vamos ficar vivos ou vamos morrer”. No entanto, prevalece o ambiente de 

desconfiança que afeta a legitimidade das organizações de notícias acentuada pela 

desinformação, violência e ódio a jornalistas. O jornalismo está habituado a ser confrontado, 

mas ao ser desrespeitado e afrontado como atividade profissional pode ser enquadrado como 

ameaça à democracia, liberdade de imprensa, de expressão e acesso à informação.38  

Uma engenharia do caos foi formada por especialistas spin doctors, ideólogos e 

cientistas de Big Data para ensinar a criar emoções radicais, exacerbadas, carregadas de 

polêmicas, medo e preconceitos para mobilizar e engajar as multidões nas redes sociais. É uma 

máquina de cólera para propaganda política populista e para propósitos extremistas usando os 

algoritmos. “As mentiras e o conspiracionismo se tornam chaves de interpretação da realidade” 

(EMPOLI, 2020, p. 89).  

É preciso um aprofundamento nas reflexões sobre a falta de confiança nas notícias. O 

cenário de crise não é exclusividade do jornalismo brasileiro e o desaparecimento da confiança 

é um problema global (CHRISTOFOLETTI, 2019; EDELMAN, 2021). Grande parte dessa 

responsabilidade é das próprias organizações de notícias, que reverberam os discursos 

populistas nas manchetes de seus canais, dando publicidade e credibilidade às suas narrativas. 

E dos jornalistas e a forma fechada que lidam com as notícias. De acordo com Vieira (2018), o 

jornalismo e os profissionais da notícia colhem as consequências de ignorar o saber da 

audiência,  

Não é à toa que os jornalistas profissionais historicamente ignoraram o saber 
da audiência, reivindicando para si a legitimidade única de dizer o que é 
notícia. Se tivesse incluído os múltiplos olhares desde então, talvez hoje o 
jornalismo não vivesse uma crise de identidade tão grande, com a perda da 
primazia de noticiar os acontecimentos (VIEIRA, 2018, p. 60). 

                                                 

38Aos Fatos monitora e divulga as informações falsas ou distorcidas proferidas pelo presidente Jair Bolsonaro. 
“Em 997 dias como presidente, Bolsonaro deu 3989 declarações falsas ou distorcidas”. [esta informação está 
sujeita a atualizações diárias]. Disponível em: https://tinyurl.com/nksu4sme . Acesso em: 20 de set. 2021. 

https://tinyurl.com/nksu4sme
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Para o fortalecimento do jornalismo contemporâneo a recomendação é repensar o 

relacionamento do jornalismo com seus públicos. Na visão de McBride e Rosenstiel (2014, p. 

2) o “princípio da transparência” é essencial para exercer o jornalismo no meio digital e 

sugerem a sua inclusão como uma “nova ética” jornalística para o século XXI. Da mesma 

forma, Sally Lehrman39 (2020, informação verbal) enfatiza a importância de as organizações 

de notícias destacarem seus compromissos com a inclusão, a ética e divulgar suas práticas por 

meio de transparência. Também é reivindicada uma mudança nos métodos jornalísticos para 

manter o jornalismo relevante e credível (GEHRKE, 2018); (KARLSSON, 2010); (KOVACH; 

ROSENSTIEL, 2007); (VOS; CRAFT, 2016); (WEINBERGER, 2009).  

Nessa direção, o elemento provocador dessa mudança, no método, processos, propósitos 

e ideologia ocupacional é a adoção da transparência, não como uma teoria, mas como um 

conjunto de técnicas com valor normativo e colaborativo a ser incorporada nas práticas 

jornalísticas divulgadas ao público. O relacionamento entre jornalistas e o público vai depender, 

em grande parte, da abertura sobre os seus processos (ALLEN, 2008); (DEUZE, 2005), 

(FENGLER; SPECK, 2019); (KARLSSON, 2010); (PHILIPS, 2010); (ZAMITH, 2019). 

Adquire ainda mais valor quando cria mecanismos para responsabilização das empresas de 

mídia e pode motivar mudanças normativas e éticas tornando as práticas profissionais mais 

colaborativas e inclusivas (CRAFT, 2019).  

Michael Koliska (2015) sugere uma mudança sobre as noções do que é ou não aceitável 

e permitido no jornalismo, qual é o comportamento ideal dos jornalistas; sobretudo desenvolver 

a transparência nos processos institucionais, 

Mudando o discurso social em torno da transparência, pode ser necessário ao 
jornalismo começar de baixo para cima em vez de prescrever normas éticas 
que visam promover uma ‘cultura de transparência’. Eu sugiro que uma 
‘cultura de transparência’ deve ser estabelecida entre jornalistas e sua 
comunidade, reafirmar e renegociar visões particulares do mundo através de 
constantes interações e engajamento, a fim de mudar as expectativas sociais e 
educar sobre o processo jornalístico40 (KOLISKA, 2015, p. 269). 

                                                 

39 Vídeo no Youtube com a apresentação de Sally Lehrman, Diretora Executiva do The Trust Project no 
International Symposium of Online Journalism, 2020. A palestra está disponível em: 
https://tinyurl.com/442edhb2  Acesso em: jul. 2020.  

 
40 Tradução livre do original: “Shifting the social discourse around transparency, journalism may need to start from 

the bottom up instead of through prescribed ethical norms that aim to foster a “culture of transparency. ” I suggest 
that a “culture of transparency” must be established between journalists and their community to reaffirm and 
renegotiate particular views of the world through constant interactions and engagement in order to change social 
expectations and educate about the journalistic process” (KOLISKA, 2015, p. 269). 

 

https://tinyurl.com/442edhb2
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No jornalismo digital, adotar a transparência como um valor central pode fortalecer a 

atividade, melhorar o método de divulgação de informação, modernizar o processo de 

produção, e compartilhar as responsabilidades pela qualidade das notícias, incluindo a 

participação das comunidades (McBRIDE; ROSENSTIEL, 2014, p. 89).                                                                                                                             

Apesar de afirmações de que a transparência incide positivamente sobre a credibilidade 

jornalística, ainda são insuficientes as experiências empíricas. Mas elas existem. A partir dos 

anos 2000, pesquisas em países como Estados Unidos, Suécia, Reino Unido, Alemanha, 

trouxeram resultados mais claros sobre a apropriação da transparência e seus efeitos. Por 

exemplo, Karlsson (et al. 2014; 2017) realizaram experimentos com a população sueca, com o 

objetivo de mensurar os efeitos da transparência em relação ao uso de recursos e elementos de 

transparência em sites de notícias; os mesmos pesquisadores, em outro estudo com grupos 

focais abordaram questões sobre o consumo de notícias, com perguntas sobre o que 

consideravam ser um jornalismo “bom, ideal e credível” e sobre as diferentes formas de 

transparência. Para isso, foi solicitado que os participantes avaliassem as oito ferramentas de 

transparência apresentadas no estudo e, ao final, como estes recursos influenciaram o consumo 

de notícias. Os resultados mostraram que os efeitos da transparência na credibilidade das fontes 

e dos conteúdos jornalísticos são insuficientes. A principal constatação dos pesquisadores é que 

a transparência tem um status muito maior entre os pesquisadores e jornalistas do que entre os 

entrevistados. Segundo eles, para que haja uma contribuição mais efetiva da transparência sobre 

a credibilidade é preciso “ensinar o público a reconhecê-la e apreciá-la”. Alguns elementos de 

transparência foram considerados com potencial para melhorar a percepção do público sobre o 

jornalismo. No entanto, a continuidade das pesquisas revelou que a transparência participativa 

ainda é desprezada (KARLSSON; CLERWALL, 2018, p. 1-11). Dito de outro modo, a 

transparência é enfatizada como discurso e divulgação de informações, porém, ainda exclui o 

público desse processo. Um aspecto deve ser considerado sobre este estudo, o contexto em que 

foi aplicado. A Suécia é um país, segundo os próprios autores do estudo, em que o sentimento 

de confiança e bem-estar é alto em relação ao consumo de notícias se comparado a outros 

contextos geográficos e culturais. 

 Outro estudo realizado nos Estados Unidos indica que a confiança na mídia há muito 

está em queda, na análise foram observados como elementos de transparência incorporados nas 

páginas de artigos e notícias afetam as noções de credibilidade de uma organização de notícias. 

Essa pesquisa avaliou a percepção de elementos de transparência em três artigos com tópicos 

distintos (política, ciência e artes) e foi criado um nome fictício para um site com notícias reais. 

Os pesquisadores ocultaram informações como data e hora para não haver identificação do 
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veículo. Os elementos de transparência usados nesse experimento incluem informações 

adicionais para repórteres, com nome, foto, biografia, formação, outras publicações, idiomas 

falados e informações de contato; rótulo da história para identificar se o conteúdo é uma notícia, 

análise, opinião, anúncio; notas de rodapé com informações adicionais e link direcionando para 

os materiais citados; por trás da história com informações sobre como, por que e onde a história 

foi escrita, quem editou o texto, outras versões e hiperlinks para consultar as fontes citadas. Os 

resultados mostraram pouca interferência desses elementos de transparência na credibilidade 

das notícias, no entanto, os participantes demonstraram maior envolvimento e engajamento com 

as notícias quando identificaram um selo de confiança (marca The Trust Project) aferindo 

aquele veículo como confiável e qualificado. O estudo concluiu que utilizar etiquetas 

isoladamente, não é um método eficaz, mas se utilizadas em conjunto com outras técnicas 

podem ser úteis para transmitir credibilidade (CURRY; STROUD, 2019). 

No Brasil, Träsel, Lisboa e Vinciprova (2019) analisaram 23 produtores de conteúdo 

político nacionais e com maior audiência no Facebook, a partir dos Indicadores de Credibilidade 

desenvolvidos pelo Projeto Credibilidade. Na percepção dos autores, a proposta do 

Credibilidade pode ser a abordagem mais eficaz para o consumo de informação jornalística 

responsável, no entanto, a conclusão do estudo enfatiza que, os Indicadores de Credibilidade 

não podem ser usados para uma atribuição imediata ou automática de credibilidade. Os 

pesquisadores também observam a falta de informações esclarecedoras sobre os compromissos 

éticos e valores da profissão em muitos ciberjornais. Consideram, portanto, um dos fatores que 

impedem o leitor de diferenciar o jornalismo de qualidade do pseudojornalismo. 

No estudo de Koliska (2015), que entrevistou alguns jornalistas de redações de notícias 

nos Estados Unidos, a percepção de transparência é limitada a hiperlinks, biografia de 

repórteres, e informações sobre a correção de histórias. Os entrevistados sugerem mais recursos 

para dar transparência às histórias.  

Em momentos de crise e críticas ao jornalismo, oferecer transparência pode evidenciar 

os compromissos da atividade com suas audiências. Essas evidências podem ser expressas a 

partir de recursos simples, como: disponibilizar documentos originais, transcrições, vídeos, 

áudios, hiperlinks, fontes de informação; notas explicando decisões editoriais; justificar o uso 

de fontes anônimas; relatar conflitos de interesse; notas dos bastidores explicando decisões do 

repórter, com biografia e link para outros trabalhos; atualização de informações com data e 

horário (se um conteúdo for alterado, deve ser adicionado uma nota explicando o motivo); 

correção de erros (o veículo deve ter uma política de correção de erros); a participação do 
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público  (que pode interferir, sugerir, criticar e escrever notícias) e relacionamento (o público 

tem canais direitos para contatar a redação e/ou jornalistas). (KARLSSON; CLERWAL, 2018).  

Restaurar a credibilidade do jornalismo no contexto brasileiro é uma tarefa complexa, 

que envolve um engajamento de toda a sociedade. A própria mídia mainstream produz 

conteúdos tendenciosos, mistura notícias e opiniões com infotenimento. Além disso, surgiram 

muitos canais de informação com aparência de veículos de notícias que na verdade são sites 

partidários e hiperpartidários reproduzindo desinformação e espalhando dúvida, incitando ódio, 

distorcendo e fraudando os fatos, inclusive, muitos destes canais são criados por pessoas que 

atuam como jornalistas41. Neste cenário de desconfiança, é possível que um jornalismo de 

abertura seja uma forma de aproximação do público para que conheça o processo que leva à 

criação de uma informação (ALLEN, 2008). A explicação parece lógica: depois de ver o 

processo, o público passaria a compreender como as decisões jornalísticas são tomadas e o 

resultado consequentemente seria uma melhoria da credibilidade (KOVACK; ROSENSTIEL, 

2003).  

A credibilidade é considerada um dos valores capitais do jornalismo, para McQuail 

(2003, p. 352) a sua ausência anula a distinção entre notícias e entretenimento, no entanto, os 

estudiosos Craft e Heim (2009) consideram precoce afirmar a efetividade da transparência sobre 

a credibilidade. Enquanto para Michael Schudson (2015), uma cultura de abertura e de 

divulgação passa a ser um direito cívico e a transparência um imperativo, 

Em domínios públicos, privados e profissionais, as práticas de divulgação 
expandida tornaram-se mais institucionalizadas no último meio século e a 
virtude e o valor da abertura são amplamente aceitos, o suficiente para sugerir 
que a experiência de ser humano e a experiência de construir uma democracia 
mudou em resposta a um novo imperativo de transparência e a uma nova 
adoção do direito de saber42 (SCHUDSON, 2015, p. 15-16). 

 De fato, McBride e Rosenstiel (2014) consideram três novos princípios para o século 

XXI: a busca pela verdade, envolver a comunidade e a transparência. Somados, esses esforços 

nas redações ajudam a evidenciar a qualidade da informação jornalística porque mostra a 

                                                 

41 O Globo: “Quem é Allan dos Santos, o blogueiro que quase virou padre e foi alvo de duas operações da Polícia 
Federal em 21 dias”. Disponível em: https://tinyurl.com/zw88w7b2 . Acesso em: jul. 2020. 

42 Tradução livre do original: My general claim is that in domains public, private, and professional, expanded 
disclosure practices have become more fully institutionalized in the past half century and the virtue and value of 
openness more widely accepted, enough so to suggest that both the experience of being human and the experience 
of constructing a democracy have changed in response to a new transparency imperative and a new embrace of 
a right to know” (SHUDSON, 2015, p. 15-16). 

 

https://tinyurl.com/zw88w7b2
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superioridade dessa informação (KARLSSON, 2011, p. 292). Para os autores, o resultado destes 

esforços é colher confiança e credibilidade.   

Na abordagem de Onora O’neill (2002, p, 15), a credibilidade se constrói sob condições 

de confiança e confiança, como enfatiza a autora, é um pilar fundamental para as relações 

sociais interpessoais e institucionais, inclusive com a mídia. Sem a confiança não seria possível 

viver em comunidade. Mas confiar, explica, seja nas relações ou em instituições, é complicado. 

Diariamente as pessoas são inundadas de informações que comprometem em algum grau a 

confiança, seja por escândalos políticos, de personalidades, funcionários de corporações estatais 

e privadas, indivíduos comuns e até mesmo nas relações mais íntimas. Geralmente, a tendência 

do ser humano é desconfiar ou não confiar mais, disso surge a necessidade de exigir que todas 

as ações sejam às claras, ignorando a privacidade e exigindo abertura. A autora afirma que 

alguns remédios são propostos por diversos atores da sociedade, com defesas para criação de 

políticas de direitos humanos, estabelecimento de padrões de prestação de contas e maior 

transparência. Segundo ela, os efeitos deste remédio ainda são insatisfatórios. As ideias da 

autora associadas a outros pontos de vista, indica que a falta ou excesso de confiança é um 

sintoma do grau de credibilidade (BENETTI e LISBOA, 2017; CHRISTOFOLETTI, 2019; 

LUHMANN, 1996). A confiança é uma condição tão básica da vida social que a sua falta 

impede, inclusive, das pessoas acordarem todas as manhãs para viver suas vidas (LUHMANN, 

1996, p. 5).  De acordo com o autor, credibilidade e confiança são conceitos geralmente 

associados, mas não são sinônimos. A credibilidade é frequentemente usada de forma 

intercambiável com outras construções, particularmente com a construção da confiança. 

Segundo Jacques Mick e Luisa Tavares (2017, p. 126), 

A crise afeta a prática do jornalismo, e a conduz para mais longe do ideal 
profissional. As incontáveis concessões das organizações jornalísticas diante 
de seus interesses empresariais, políticos ou de outra natureza (em detrimento 
da qualidade da informação e do serviço ao público) deterioraram 
significativamente sua credibilidade. Expuseram contradições, antes latentes, 
entre o jornalismo em potência e o jornalismo em ato. Hoje está mais claro, 
para parte significativa dos públicos, que a realização plena desse ideal de 
jornalismo simplesmente não pode se dar em organizações vulneráveis a 
pressões de anunciantes, do Estado, de lideranças políticas ou relacionadas 
aos variados interesses dos proprietários, como tem sido o caso da maioria das 
empresas jornalísticas no Brasil. 

Para Chris Peters e Marcel Broersma (2013, p. 187-197), o jornalismo atual está doente 

e o principal sintoma dessa doença é seguir pensando que somente os jornalistas podem dar ao 

público as informações que eles pensam que o público necessita ou deseja, sem trocas ou 

interações. Um jornalismo socialmente relevante precisa repensar conceitos, reconhecer 
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limitações ou irá enfrentar uma profissão cada vez mais enfraquecida e alienada das 

necessidades do público, com isso um distanciamento ainda maior com consequências na 

credibilidade da atividade.  

Enquanto Christofoletti (2019) compara a crise à uma febre, com graus. Mas, não se 

trata a febre, ela é apenas amenizada. A raiz do problema (a causa) deve ser diagnosticada para 

que a febre seja eliminada. Seguindo o raciocínio do autor, a falta de credibilidade é sinal do 

mau funcionamento de todo um sistema social, portanto, um problema crônico. Para o autor, 

“as notícias só têm valor se forem confiáveis” (CHRISTOFOLETTI, 2019, p.55).  E Aviv 

Ovadya (2019) atribui à credibilidade um significado holístico relacionado às crenças das 

pessoas para tomada de decisão, como por exemplo, saber sobre as condições do tempo antes 

de sair de casa.  

Na compreensão de Benetti e Lisboa (2017), a credibilidade deve ser mensurada em 

duas dimensões: a) credibilidade constituída do jornalismo; b) credibilidade percebida pela 

audiência, 

A credibilidade constituída diz respeito ao perfil do enunciador (jornalista, 
veículo jornalístico ou o próprio jornalismo) e do quanto ele se aproxima das 
dimensões ideais e socialmente reconhecidas sobre o que torna um enunciador 
digno de confiança (BENETTI; LISBOA, 2017, p. 58). 

As autoras levam em consideração a natureza subjetiva da credibilidade e a dificuldade 

para mensurá-la, mas nem por isso tais questões são menos importantes, justamente porque 

aferem a credibilidade do orador. Já a credibilidade percebida, “é o resultado da avaliação que 

o leitor faz do jornalismo a partir de indicadores presentes na credibilidade constituída” (Ibid., 

p. 58).  

Para Metzger (2007) são duas dimensões de credibilidade: a primeira, com base no 

conhecimento e na confiabilidade da fonte que fornece as informações; a segunda com base no 

receptor e sua capacidade de julgar a qualidade da informação considerando suas percepções 

subjetivas das qualidades da fonte, como por exemplo, a honestidade. Na mesma linha, outro 

estudo sugere avaliar três escalas de credibilidade nas notícias: da mídia, da fonte e da 

mensagem (HELLMUELLER; TRILLING, 2012, p. 3). 

Conforme Bentele e Seidenglanz (2008, p. 49-50), a credibilidade é um sub-fenômeno 

da confiança. No entanto, em se tratando de credibilidade da mídia são vários objetos a serem 

considerados. Por exemplo, numa empresa de mídia existem vários produtos, programas e 

profissionais: a mídia televisiva, notícias online, impressas, vídeos, rádio etc. A credibilidade 

de um âncora de um telejornal pode ser percebida de múltiplas formas pelo público, já a de uma 
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jornalista de redação, que geralmente não tem visibilidade pública, pode ser menos perceptível. 

De acordo com os autores, é possível recuperar a credibilidade através da comunicação e ajuste 

de gestão de organizações. Com base na teoria de confiança pública, sugerem tornar visíveis os 

objetos de confiança (Ibid, p. 56). No caso do jornalismo, seria dar visibilidade aos seus 

processos, métodos, a gestão organizacional e o seu capital humano. Kovach e Rosenstiel 

(2007, p. 91) complementam que a transparência é capaz de ajudar na identificação dos 

jornalistas e em quais devem confiar. Para McBride e Rosenstiel (2014) a transparência motiva 

o público a confiar porque auxilia a distinguir fatos de opiniões.  

 É possível que a transparência promova a credibilidade, como já observado por vários 

autores citados, ambas inspiram a confiança, condição fundamental em uma sociedade. 

Contudo, seria importante considerar quais os objetos de mudança. No caso do jornalismo, “a 

mudança incidirá sobre as regras, convenções e normas que dão uma configuração específica a 

uma prática espaço-temporalmente situada” (CHARRON e BONVILLE, 2016, p. 100). Ou 

seja, são mudanças que, possivelmente, incidem no exercício da atividade, no modo de fazer e 

ser do jornalismo. 

 

2.1 CREDIBILIDADE E PRESENÇA SOCIAL 

Um outro ponto de vista se entrelaça de forma consistente às argumentações sobre a 

credibilidade, leva em consideração a forma como a atividade jornalística é exercida, 

principalmente por considerar que as pessoas estão procurando a presença da figura humana 

por trás da notícia (MEYER, et al. 2010; MARCHIONNI, 2013, p. 101). Num estudo conjunto, 

os autores tomam como base um conceito de “teoria da presença social” formulado para tratar 

da psicologia social nas telecomunicações, que considera o grau de relevância de outra pessoa 

na interação do relacionamento interpessoal. Nesse sentido, os pesquisadores formularam a 

definição de presença social no jornalismo como “a medida de um sentimento psicológico de 

distância que pode variar dependendo das características do meio e da mensagem”43 (MEYER 

et al. 2010, p. 104). Na concepção dos autores, deve-se considerar as características do meio e 

do usuário e usá-las como um recurso para auxiliar jornalistas a encontrar maneiras de exercer 

uma abordagem combinada com as formas de alta e baixa presença social. A depender da 

intensidade da presença, isso pode alterar as características de uma notícia por aumentar as 

percepções de presença social do jornalista perante o público. Com base nisso, os pesquisadores 

                                                 

43Tradução livre do original: “a measure of a psychological feeling of distance that can vary depending on the 
resources of the medium and the message” (MEYER, et al.., 2010, p. 104). 
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avaliam a credibilidade nos níveis da mensagem, fonte e proprietários da fonte e a conceituam 

como, “material produzido que o público vê como (a) factual e preciso (dimensão de 

credibilidade) e (b) preocupados principalmente com o interesse da comunidade (dimensão da 

afiliação comunitária)”44 (Ibid. p, 105).  

 Complementar à essa ideia de afiliação comunitária o estudo de Doreen Marchionni 

(2013, p. 136) apresenta uma abordagem de jornalismo com notícias cocriadas entre jornalistas 

e o público, é o “jornalismo como conversação” – “a maneira e/ou o grau em que as trocas 

interpessoais e recíprocas entre jornalistas e cidadãos comuns, mediados ou não, aprimoram as 

notícias em questões de importância pública para o bem comum45 ” 

Para Marchionni, na história moderna do jornalismo ocidental, houve pouco interesse 

no ser humano por trás das notícias e pouca importância lhe foi dada, muito disso por conta do 

valor atribuído à objetividade como o núcleo central para a percepção de credibilidade. 

Argumento que remete às noções tradicionais de imparcialidade de um jornalista que apenas 

transmite informações factuais. A autora reforça a explicação de Kovach e Rosenstiel (2007) 

sobre essa confusão sobre a objetividade, que não serve para descrever os jornalistas, mas os 

seus métodos de investigação. Mas ela observa que a confusão ainda persiste dentro e fora da 

profissão, resultando em um jornalismo arrogante e desapegado do público.  

Diante disso, Marchionni apresenta duas propostas, sendo que na primeira sugere levar 

em conta fatores sociológicos e tecnológicos, isso inclui a presença social (como o público 

percebe a pessoa por trás das notícias), a simpatia ou a disposição do jornalista em aceitar 

contribuições dos cidadãos sobre suas histórias e a informalidade do tom jornalístico adotado 

para a construção da narrativa. E na sequência, considerar como o jornalista tira proveito das 

ferramentas tecnológicas para a interatividade e o envolvimento com o público. A autora 

apresenta uma abordagem de abertura por meio de uma conversação que pode muito bem se 

relacionar à empatia e simpatia dos jornalistas, no sentido de receptividade às contribuições dos 

cidadãos, prestar atenção às suas necessidades, uma forma de respeito às vozes da comunidade. 

Assim, Doreen Marchionni (2013, p. 138) enfatiza que,  

                                                 

44 Tradução livre do original: “Thus, this study defines credibility as material produced that the audience views as 
(a) factual and accurate (believability dimension) and (b) concerned mainly about the community’s interest 
(community affiliation dimension) ” (MEYER, et al.., 2010, p. 105). 

45Tradução livre do original: “In general, this essay argues journalism-as-a-conversation can be defined as the 
manner and/or degree to which interpersonal, reciprocal exchanges between journalists and everyday citizens, 
whether mediated or unmediated, enhance newswork on matters of public import for the common good” 
(MARCHIONNI, 2013, p. 106). 
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Um dos principais papéis do jornalismo é promover a conversa entre as 
pessoas sobre seu próprio envolvimento comum em assuntos públicos 
(conversa pública); porque muitas notícias surgem de jornalistas conversando 
com funcionários públicos e pessoas comuns (conversa interpessoal) e o 
distanciamento e a arrogância jornalísticos inibem o processo; e porque o 
público deve ver que a instituição do jornalismo é receptiva, escuta 
atentamente e é aberta a mudar como resultado da comunicação com o 
público. Nesta nova abordagem, o argumento para o primeiro passo é 
reconhecer os jornalistas não como autômatos de notícias, mas como pessoas 
reais, de carne e osso46. 

Suas descobertas mostraram que os leitores respondem positivamente ao serem 

envolvidos no processo de produção de notícias quando esse processo é transparente. Para 

Jeniffer Greer (2003, p.13), as notícias são influenciadas por quatro fatores: credibilidade, 

gosto, qualidade e representatividade; e as características das audiências como idade, raça, 

gênero, educação e renda, são fatores considerados determinantes para eleger quais fontes de 

informação são credíveis ou não. De acordo com Greer, uma fonte credível pode ser entendida 

como aquela que é reconhecida pelas audiências, especialmente por transmitir informações 

corretas.  

Para Lisboa (2012, p. 8), ela é resultado das percepções dos “testemunhos de 

interlocutores a partir de indicadores e situações”. E sugere, para que o leitor perceba o 

jornalismo como credível, é necessário mais independência profissional e regulamentação dos 

monopólios midiáticos. No entanto, em seu estudo, o leitor ainda identifica princípios como 

objetividade e imparcialidade como fatores de credibilidade jornalística. 

Para Berger (1996) a credibilidade é o capital simbólico do campo jornalístico. Porém, 

numa perspectiva mais recente, a transparência é sugerida para assumir esse protagonismo para 

amparar uma mudança cultural e de valor passando a figurar como o novo capital do campo 

jornalístico (CRAFT e HEIM, 2009; HELLMUELLER, VOS e POEPSEL, 2012; KARLSSON, 

2010).  

Um estudo sugere que para um cidadão ser bem-informado no meio digital deverá levar 

em conta os fatores contextuais no nível do país e sua cultura no consumo de notícias. Relaciona 

a evasão de notícias e a queda de confiança às normas culturalmente estabelecidas em torno do 

                                                 

46 Tradução livre do original: “One of journalism’s main roles is to promote talk among people about their own 
common involvement in public affairs (public conversation); because much news emerges from journalists 
talking with public officials and everyday people (interpersonal conversation) and journalistic aloofness and 
arrogance inhibit the process; and because audiences must see that the institution of journalism is responsive, 
listening carefully and being open to change as a result of communicating with the public. The first step in this 
new approach, they argue, is recognizing journalists not as news automatons but as real, flesh-and-blood people” 
(MARCHIONNI, 2013, p. 138). 
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valor e utilidade das notícias ligadas à fatores como preferências políticas, liberdade de 

imprensa e idade (TOFF; KALOGEROPOULOS, 2020). Isso faz sentido, se comparamos os 

países latino-americanos a outras democracias mais estabilizadas (BASTIAN, 2019). De acordo 

com Paulino (2015, p. 7), essa região ainda sofre com a escassez de medidas para 

“desconcentração de mercado com altos índices de organizações mediáticas sob propriedade de 

grupos familiares ou de atores e grupos políticos e baixo grau de estrutura e incidência de 

veículos públicos”.  

Um outro aspecto que pode moldar a percepção de credibilidade é o fator emocional e 

refere-se à mobilização de sentimentos em torno da prática jornalística. A transparência nesse 

caso, pode favorecer o engajamento dos públicos quando mostra quem fornece a informação, a 

forma como quem informa mostra seus métodos de produção e o que está por trás dos resultados 

que alcança. Porém, são abordagens que vão além do escopo desta dissertação.  

 Com base nas discussões apresentadas até aqui, entende-se que as principais formas de 

considerar a credibilidade jornalística envolvem: a transparência das organizações de notícias 

como uma empresa que deve prestar contas de seus atos (PAULINO, 2015); das notícias 

(qualidade do conteúdo); e sobre os jornalistas e os seus públicos. Significa dizer, que é um 

processo coletivo envolvendo a fonte, a mensagem, os emissores, mediadores e os receptores 

de informação. Em todos as situações, a transparência é um antecedente para a credibilidade. 

 

2.2 MEDIA ACCOUNTABILITY E JORNALISMO 

A transparência organizacional contribui para as relações entre a organização e as partes 

interessadas (audiências, investidores etc.). Assim, uma organização transparente, segundo 

Schnackernberg e Tomlinson (2014) refere-se ao grau de divulgação, clareza e precisão das 

informações e comportamentos que é capaz de mostrar, contribuindo para a prestação de contas, 

moldando a reputação da empresa, o quanto ela é ou não confiável aos olhos do público, que 

por sua vez será capaz de fazer julgamentos e creditar sua confiança na organização e na sua 

marca. Ou seja, as marcas, sejam elas de natureza empresarial, política ou individual 

contribuem para moldar as escolhas no mundo. Nesse sentido, a qualidade das informações 

divulgadas está relacionada à credibilidade da organização, de sua marca e dos recursos 

humanos que possui. 

Conforme Bertrand (2002), no caso das empresas de mídia, trata-se de uma dinâmica 

que precisa fluir de modo responsável e claro, para isso existem os instrumentos para “incitar a 

mídia a cumprir adequadamente o seu papel”, são os Sistemas de Responsabilização da Mídia 

(M A S), que podem ser executados “por uma pessoa ou grupo, um texto ou um programa, um 
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processo longo ou curto”. Por exemplo, estabelecer conselhos de imprensa, código de 

deontologia, publicações regulares de autocríticas, entre outros. Segundo a lista do autor, são 

mais de sessenta instrumentos (Ibid, p. 10). 

Silva (2009, p. 13) argumenta que jornalistas possuem a capacidade de transmitir 

informações sobre qualquer assunto ou acontecimento: política, arte, ciência, entretenimento, 

economia, catástrofes etc., fazendo circular conhecimentos múltiplos [...] o jornalista “faz saber 

a muitos”. Entretanto, é o tipo de profissional, segundo Anderson, Bell e Shirky (2013), que 

não exerce suas funções com vistas às práticas comerciais das organizações noticiosas. Em vista 

da singularidade do trabalho jornalístico, são os jornalistas que dão notoriedade às organizações 

e não o contrário. A credibilidade conquistada por meio de ações transparentes seria um 

diferencial para identificar as notícias como credíveis, a fonte credível ou o canal, meio, veículo 

credíveis. Um ajuste precisaria ser feito nas relações entre jornalista e organização para 

incorporar a transparência na rotina diária, especialmente jornalistas contratados pela mídia 

corporativa, que geralmente ficam encobertos pela organização,  

[...] os jornalistas não percebem bem os limites da liberdade de suas atuações 
profissionais, já que, na maioria das vezes, controle acerca do conteúdo 
veiculado, da remuneração e da progressão na carreira encontra-se nas mãos 
dos proprietários e gestores dos veículos de comunicação (PAULINO, 2015, 
p. 8). 

Como enfatiza Heald (2006), as regras e os acordos precisam estar claros. Alguns 

veículos elaboram seus próprios códigos de conduta e de ética. Em certos documentos, as regras 

podem ser bem restritivas quanto à liberdade do jornalista para interagir com os públicos e para 

divulgar informações internas. Mesmo assim, muitos jornalistas incorporam certas práticas de 

transparência para dar credibilidade e visibilidade ao seu trabalho, por exemplo, em blogs e 

redes sociais. O uso de redes sociais no meio jornalístico é muito comum, especialmente o 

Twitter, para divulgar as produções, como fonte de pauta, atualização e interação com os 

usuários (HEDMAN, 2016; SINGER, 2007). Segundo o estudo Global Digital 202147, quase 

meio bilhão de pessoas são usuários de mídia social. O Brasil atinge a marca de 134 milhões 

de usuários de internet, o que representa 74% da população com 10 anos ou mais, com 71% dos 

domicílios conectados e o celular como dispositivo mais usado por 99% da população48. Nessa 

esfera, as plataformas digitais passaram a assumir o papel de editores ou publishers, deixando 

as organizações jornalísticas à mercê do algoritmo, principalmente o algoritmo do Google e do 

                                                 

47Dados de janeiro de 2021. Disponível em: https://tinyurl.com/f2cr4vs  Acesso em: fev. 2021. 
48Pesquisa TIC Domicílios 2020. Disponível em: https://tinyurl.com/rnxftd9s .Acesso em jul. 2020. 

https://tinyurl.com/f2cr4vs
https://tinyurl.com/rnxftd9s
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Facebook “determina o que o público vê, quem recebe por essa audiência e até que formato e 

gênero de jornalismo emplacam” (BELL; OWEN, 2017, p. 49). Um questionamento constante 

destes pesquisadores é sobre a associação de empresas jornalísticas às gigantes digitais, afinal, 

como a imprensa irá vigiar “os novos nós do poder quando essa mesma imprensa depende deles 

para distribuição e receita” (Ibid, p. 81). Por outro lado, não podemos desprezar estes espaços 

como oportunidade para colocar as redações na vitrine (LÜDTKE, 2020). 

 Já existe um movimento global de organizações jornalísticas que estão se unindo a 

projetos aliados das gigantes da tecnologia e que estão financiando o jornalismo. A intenção é 

de ensinar o algoritmo a favorecer as notícias. É o caso do The Trust Project, um consórcio 

internacional com mais de 200 organizações de notícias aderentes à sua proposta, de recuperar 

a confiança no jornalismo por meio da adoção da transparência nas notícias. O Projeto 

Credibilidade é a entidade credenciada no Brasil, com 13 integrantes, alguns, membros há 

pouco mais de um ano, outros em fase preliminar. Esses casos serão apresentados no item 2.6.1 

deste estudo.  

Segundo Jay Rosen (2018, online), será uma grande descoberta quando as organizações 

noticiosas souberem “otimizar a confiança de leitores, espectadores e ouvintes e levá-los a 

permanecer no jornalismo”49. Especialmente pelas transformações das necessidades das 

pessoas e sua atual capacidade de participação e interação nos canais de informação.  

Entretanto, em busca da transparência, o jornalismo se depara com o dilema de se aliar 

às plataformas digitais que não são transparentes (SILVEIRA, 2019, p. 93). De todo modo, 

conforme Winques (2020), cada vez mais a mediação do algoritmo interfere no jornalismo, em 

seus públicos, nas redações e produtos de mídia. Portanto, acarretam implicações da ordem 

normativa e sociológica. Em busca da transparência, o jornalismo está se aliando às plataformas 

digitais, porém, devemos atentar que o algoritmo, apesar de toda interferência, ainda é 

resultante de uma intervenção humana, portanto, a responsabilidade de encontrar formas de 

solucionar esse dilema está nas mãos dos donos das plataformas.   

Em última análise, é possível que a crise de credibilidade da imprensa leve o setor a 

refletir sobre novas práticas, menos unilaterais, mais inclusivas e participativas, com um 

jornalismo menos isolado e mais próximo da comunidade e de outras corporações, para, então, 

ser capaz de contribuir com práticas jornalísticas mais humanas e colaborativas.  

                                                 

49Tradução livre do original: “Optimize the confidence of readers, viewers and listeners and get them to stay in 
journalism” (ROSEN, 2018, online, tradução livre). Disponível em: https://tinyurl.com/55pv3au3 . Acesso em: 
jul. 2020. 

 

https://tinyurl.com/55pv3au3
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2.3 RELAÇÃO TRANSPARÊNCIA, ÉTICA E ACCOUNTABILITY 

Para Philips (2010), a transparência é a nova ética do jornalismo. Ética, transparência e 

accountability são três elementos em ascensão no ecossistema digital de informações, com 

potencial para fortalecer a ética dos meios e, ao mesmo tempo, apresenta reveses e objeções 

que vão de encontro à cultura profissional (CHRISTOFOLETTI, et al., 2019). Na última 

década, a demanda por transparência também é um importante eixo de ligação para mobilizar 

as empresas de mídia a discutir suas práticas, rever seus valores éticos, como requisito 

deontológico para promover a accountability da mídia e, dessa forma, fortalecer a atividade no 

setor de notícias e melhorar a qualidade de seus produtos.  

Como um fim em si mesma, a transparência não é capaz de criar sistemas responsáveis, 

de acordo com Redondo et al. (2014), a transparência é um reforço ético e deontológico para 

complementar normas de autocontrole já existentes dentro dos meios de comunicação e 

associações profissionais. Nesse sentido, a abertura de organizações jornalísticas é promovida 

através do entrelaçamento entre transparência, ética e accountability. São instrumentos 

valorosos para a responsabilização e prestação de contas, aprimoramento da ética e qualidade 

dos veículos de comunicação. 

De acordo com Paulino (2015, p. 16), tais instrumentos podem ser empregados para 

proporcionar “cuidados deontológicos”, 

[...] que diferenciam e aferem os veículos de comunicação em sua relação com 
o público da prática estabelecida por produtores de conteúdo (tais como blogs, 
sites, boletins por e-mails), que não assumem este mesmo compromisso com 
seus públicos. Afinal, o “mínimo ético”, o “horizonte de expectativas” ou o 
“contrato social” entre mídia e leitores, ouvintes e telespectadores pressupõe 
a responsabilidade na publicação no conteúdo e a prestação de contas do que 
foi publicado mediante a posição determinante dos veículos de comunicação. 

No jornalismo pós-industrial das democracias ocidentais a abertura da caixa preta do 

jornalismo vem sendo aclamada como um movimento inevitável de mudança na natureza do 

jornalismo em tempos de internet e redes sociais (HAYES et al., 2007; SINGER, 2015). No 

entanto, esse processo de abertura é questionado pelos potenciais conflitos éticos que pode 

gerar, por exemplo, entre o direito à informação e o direito à privacidade; comprometer 

princípios, a autonomia e a independência jornalística (ALLOA; THOMÄ, 2018; 

CHRISTOFOLETTI, 2016; CHUL-HAN, 2019; LORD, 2006; SCHUDSON; POZEN, 2018); 

ou o fato de o jornalismo “ser transparente demais” (SMOLKIN, 2006) produzir um efeito 

contrário e colher problemas indesejados e inesperados, como por exemplo a sobrecarga de 

informações sobre os públicos.  
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Os desafios éticos para o jornalismo no ambiente digital, em pouco tempo, têm se 

convertido “de campo em construção com infinitas possibilidades para o futuro a uma realidade 

totalmente instalada nos fundamentos da rotina informativa na maioria dos meios de 

comunicação” (SUÁREZ-VILLEGAS, 2019, p. 115). Embora a internet gere novos hábitos, 

tanto no consumidor quanto no produtor de informação, será que ela também está alterando os 

valores éticos da profissão?  

Segundo Ward e Wasserman (2015), em sua história, a ética do jornalismo profissional 

sempre foi fechada em uma redoma, isso porque era destinada a práticas profissionais de um 

grupo restrito de praticantes, enquanto os cidadãos e profissionais de outros setores da 

sociedade eram excluídos da participação das questões da ética da mídia e até das decisões 

sobre os negócios e tipo de conteúdo. Conforme os autores, isso significa negar o direito de 

inclusão das comunidades no discurso jornalístico.  

A informação é um direito social e precisa ser tratada com responsabilidade, “na 

dimensão que possui a conexão internacionalizada da economia, da cultura, da política, enfim, 

da sociedade humana em sua complexidade ontológica, epistemológica e tecnológica no século 

XXI” (KARAM, 2014, p. 31). O cuidado com padrões éticos e os esforços para sua 

consolidação devem dirigir as práticas do jornalismo em um ecossistema com intensas 

mudanças, desafios e interferências sobre a qualidade da informação. Entre elas estão, os ciclos 

informacionais muito mais acelerados (ZELIZER, 2018), as exigências e sobrecargas 

profissionais (NICOLETTI, 2019), a desinformação crescente, para mencionar algumas. 

Suárez-Villegas (2019) considera o uso e o desenvolvimento técnico da internet dois 

fenômenos devastadores na história da comunicação humana, essencialmente porque altera de 

forma muito rápida as rotinas de produção e a ligação tradicional entre produtores e audiências 

dos conteúdos informativos. Kelly McBride e Tom Rosenstiel (2014) afirmam que continua 

sendo imperativo que o jornalismo aspire elevados padrões éticos e busque a excelência no 

desempenho da atividade, independentemente das mudanças na mídia e na forma de produzir 

notícias. No entanto, em nome dos negócios e do lucro, muitas vezes, a ética e os valores 

jornalísticos são deixados de lado, e o jornalismo negligencia sua função de servir ao bem 

público. Da mesma forma, a velocidade imposta ao processo de produção de notícias na era 

digital contribui para distorções e má qualidade do conteúdo jornalístico (ZELIZER, 2018). 

Para Pereira e Adghirni (2011, p. 42), tal contexto pode resultar em novos acordos, novas 

regras, novas estruturas. “Uma mudança estrutural deve ser abrangente e profunda para alterar 

radicalmente o modo como determinada atividade é praticada e simbolicamente 

reconhecida/definida pelos atores”. Isto é, esta mudança é de natureza profunda com potencial 
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para alterar valores e práticas. Na visão de Ward e Wasserman (2015), os impactos das 

tecnologias podem tornar as práticas da atividade jornalística mais fluídas e abertas. De todo 

modo, os meios de comunicação ainda exercem um importante papel e influência nas 

sociedades democráticas, no entanto, insistir em aplicar a este contexto uma ética de valores 

fixos e imutáveis pode ser um retrocesso, conforme Christofoletti (2012), precisamos de uma 

ética menos prescritiva e mais coletiva, isto é, que envolva as comunidades. 

O panorama para o jornalismo contemporâneo e pelos próximos anos será ainda mais 

desafiante, com situações novas que exigirão uma ética renovada que acompanhe sua evolução, 

isso inclui a tecnologia digital, as redes sociais, um público muito mais participativo, uma 

dinâmica bem diferente para jornalistas e empresas de mídia. Conhecer a necessidade das 

pessoas, seus desejos, é imperativo para a sobrevivência dos negócios do jornalismo (VIEIRA, 

2018, p. 90). 

  Pereira e Adghirni (2011, p. 50), sugerem analisar as mudanças estruturais sob três 

eixos principais: a) mudanças estruturais na produção da notícia, o que inclui a possibilidade 

de acesso à informação e base de dados, novas rotinas produtivas e novos formatos para o 

conteúdo jornalístico, alteração nos processos de coleta de informações (“news gathering”) e 

das relações com as fontes; b) mudanças estruturais no perfil do jornalista, as quais estão 

relacionadas a precarização do trabalho, demissões, jornalistas migram para blogs e sites 

independentes, no entanto, os autores questionam como definir tais práticas desenvolvidas fora 

de organizações tradicionais e ainda, que tipo de definição pode legitimar a profissão quando 

exercida em outras condições; e c) as novas relações com os públicos, que se consolidam nas 

mídias online e digitais onde leitores também são produtores de conteúdo e a flexibilização da 

autoridade do jornalista. Com esses três eixos de mudanças estruturais, embora não contemple 

a transparência, ainda assim, é possível associá-las às práticas emergentes de transparência no 

jornalismo, que reconfiguraram as rotinas, com potencial para mudanças paradigmáticas na 

forma como o jornalismo é produzido, em seus valores e normas. 

McBride e Rosenstiel (2014, p. 11), recomendam: 

Reconheça os desafios que existem para as notícias e organizações quando 
fatos, fotos e áudio de notícias de última hora vêm de cidadãos em vez de 
jornalistas, levantando questões sobre fontes, autenticidade e justiça. 
Considere os padrões de edição mais flexíveis que muitas vezes existem com 
uma filosofia ‘digital primeiro’ que enfatiza a velocidade sobre a verificação, 
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com conteúdo que se torna público e potencialmente viral sem verificações e 
equilíbrios eficazes50. 

Portanto, para uma ética renovada vigorar, mesmo incorporando experiências e valores 

do passado, é preciso evidenciar esses valores e compromissos com a sociedade. Segundo os 

autores, os atributos do jornalismo accountable no tempo de hoje são: a ética, a transparência e 

atenção às comunidades. 

Accountability tem sido traduzido para o português como responsabilidade, 

responsabilização, prestação de contas. A missão de sistemas de accountability inclui encontrar 

fatos e gerar evidências (SCHEDLER, 1999).  Inicialmente o conceito foi e continua sendo 

empregado em domínios da política social em países ocidentais como um dos elementos-chave 

para a democracia nos Estados, mas também pode ter conotação burocrática em processos 

administrativos, de gestão, para atender a lógica de mercado, ou seja, uma necessidade gerada 

em torno da obrigação de atores sociais e instituições de prestarem contas à sociedade de atos, 

decisões e pela qualidade de produtos e processos (HEALD, 2006).  

Paulino (2019) ao explorar como se dá a dinâmica entre accountability e jornalismo com 

jornalistas brasileiros, percebeu certa dificuldade sobre o entendimento do termo. Uma 

dificuldade de tradução, que não se restringe apenas ao idioma português do Brasil, os limites 

semânticos são observados em outros países, por exemplo, os latinos. Inclusive, segundo 

Bastian (2019), adequar o termo ao idioma pode ser uma limitação em sua definição. Segundo 

Andreas Schedler (1999, p. 14-18), accountability, em todo o mundo, mesmo com falhas de 

tradução, é um procedimento que permite a checagem e a supervisão (check and oversigth) para 

vigilância dos poderes, de abusos, de excesso de poder em instituições políticas, financeiras, 

operações internacionais, líderes partidários, ativistas, cientistas políticos, jornalistas entre 

outros. Estes agentes descobriram os benefícios da responsabilidade pública. É um conceito 

abrangente e atrativo para estabelecer regras, reparar abusos e obrigar ações transparentes. O 

autor observa que o sinônimo mais próximo para accountability geralmente é a prestação de 

contas. No entanto, o sentido de responsabilidade indica ser responsável por algo ou alguém, 

envolve o monitoramento e a supervisão. Em outras palavras, assim como a accountability 

envolve o direito de receber informações, ao mesmo tempo, significa a obrigação de divulgá-

                                                 

50 Tradução livre do original: “Recognize the challenges that exist for news organizations when facts, photos and 
audio of breaking news stories come from citizens rather than staff journalists, raising concerns about sourcing, 
authenticity and fairness. Consider the looser editing standards that often exist with a “digital first” philosophy 
that emphasizes speed over verification, with content that goes public and potentially viral without effective 
front-end checks and balances” (McBRIDE e ROSENSTIEL, 2014, p. 11). 
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las em detalhes, mas também concede o direito de receber explicações e o dever correspondente 

de justificar a própria conduta (Ibid).   

Mas, trazendo o conceito para o jornalismo, de quais atores deve se exigir 

responsabilidade, sobre o que devem ser responsáveis e por quê? Accountability no ambiente 

da comunicação é vista por McQuail (2003), como um processo de redirecionamento para uma 

comunicação responsável,  

A comunicação responsável existe onde os autores (originadores, fontes ou 
gatekeepers) são responsabilizados pela qualidade e consequências de sua 
publicação, eles mesmos orientam o público e outros afetados, e respondem 
às suas expectativas e da sociedade em geral51 (McQUAIL, 2003, p. 19).  

Olhando para as empresas de mídia como destinatários de grande reponsabilidade ao 

produzir e levar informação para a sociedade, uma forma de ordenar essa responsabilização é 

definir os critérios, que podem ser a transparência, ética e accountability, a união dos conceitos 

serviria como um sistema de freios e contrapesos (check and balances) para responsabilizar a 

mídia, monitorá-la, observar sua ética e esperar dela o cumprimento da prestação de contas 

como um dever social. Isso envolve uma ação conjunta que mobiliza o debate sobre o papel dos 

meios de comunicação, envolve a profissão e o mercado jornalístico, o público e a esfera 

política nas democracias ocidentais (BARDOEL; d’HAENENS, 2004). Com isso, em vista da 

visão dos autores, passamos a caracterizá-los, transparência, ética e accountability, como um 

processo que envolve o emprego de metodologias, padrões e princípios de forma responsável e 

transparente, que sujeita as empresas de mídia ao escrutínio público, mas sem comprometer o 

processo de coleta de notícias, a privacidade e independência dos jornalistas no exercício de 

suas atividades, sendo que, a responsabilização e transparência das empresas de mídia pode 

garantir a qualidade dos produtos que fornece; e dos próprios jornalistas, que além de garantias 

trabalhistas serviria como proteção, além disso, é uma necessidade central para que ambos 

atendam as demandas e perguntas da sociedade. Na ética jornalística a transparência assume 

um valor central (McBRIDE; ROSENSTIEL, 2014), é na junção dos conceitos que se obtêm a 

condição de responsabilizar organizações de mídia e jornalistas pelas suas intenções e atos. Para 

reforçar esse argumento, toma-se como base a “Teoria da Responsabilidade Social da 

Imprensa”, que estabelece como princípio central a ideia de que os comunicadores “são 

                                                 

51 Tradução livre do original: “Accountable communication exists where authors (originators, sources, or 
gatekeepers) take responsibility for the quality and consequences of their publication, oriente themselves to 
audiences and others affected, and respond to their expectations and those of the wider society” (McQuail, 2003, 
p. 19). 
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obrigados a serem responsáveis com seu público, prestando contas de suas atividades” 

(PAULINO, 2008, p. 7).  

Todo esse processo envolve os cidadãos. Para Pritchard (2000, p.1-10), accountability 

da mídia deve partir dos cidadãos. O autor argumenta que se o cidadão não fizer uma 

reclamação ou reivindicar seus direitos de acesso à informação de qualidade e responsável, a 

mídia “nunca” irá perceber o tamanho dos problemas que pode causar. Nota-se, que o papel do 

público nessa configuração de responsabilização da mídia é bem significativo, isso inclui sua 

participação nas decisões. São mudanças de natureza estruturais e éticas do jornalismo. 

A ética se aplica à conduta de indivíduos, grupos, instituições, profissões e países. 

Conforme Ward (2015), “o bom, o certo e o virtuoso” estão entrelaçados e são os três grandes 

temas da ética. A ética permite que o jornalismo cumpra sua função social e seu compromisso, 

registrados em documentos, códigos deontológicos, manuais de redação entre outros, com o 

objetivo de salvaguardar os direitos e deveres dos jornalistas. 

Porém, diferente da moral, que impõem normas e padrões, a “ética é reflexiva, maleável, 

questionadora, [...] a ética é o pensamento sobre as regras e nossas relações com o mundo: se 

vamos ou não acatar as normas, e por que fazemos uma coisa e não outra” 

(CHRISTOFOLETTI, 2008, p. 184). Ela impede ações individualistas de acordo com juízos 

pessoais. E mais, ética significa justificar ações, discutir os processos que segue e os princípios 

que defende (MITCHELL; STEELE, 2015).  

Karam (2014) advoga por uma ética jornalística que reconheça as especificidades da 

atividade para distingui-la de outras, dada a “grandiosa” capacidade de atuação para a 

reconstrução cotidiana do mundo. O autor valoriza a importância do jornalismo como uma 

atividade grandiosa ao passo que denota o tamanho da responsabilidade dessa profissão, a 

necessidade de refletir sobre ela e reconhecer a especificidade dessa práxis. Como tal, essa ética 

específica pode questionar as normas da própria atividade. A ética do jornalismo é muito 

peculiar, possui seus próprios valores, regras e princípios.  

A transparência é um valor ético do jornalismo, ao ser compreendida como um 

instrumento técnico, adquire potencial de realizar rupturas em alguns mandamentos da 

atividade, portanto, se a ética jornalística interroga a própria deontologia profissional como 

afirma Karam, a transparência como valor ético e norma colaborativa pode mudar as regras. 

Para Nick Couldry (2013) a ética jornalística deve questionar, inclusive os próprios códigos de 

ética das instituições de mídia.  

Mais do que em qualquer outra época, a complexidade de uma ética jornalística no 

contexto da internet é uma dificuldade real, envolve relacionamentos e interações em um mundo 
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conectado e de vida social compartilhada (SINGER, 2010, posição, 2957). Ética e transparência 

são peças de um processo para gerar confiança frente às demandas no ambiente online. De 

forma básica, significa mostrar a criação dos produtos jornalísticos para que as pessoas 

entendam como se dá esse processo internamente, como as decisões são tomadas e quais valores 

éticos estão associados nessa dinâmica (ALLEN, 2008, p. 324). Esse é um aspecto que nos 

instiga a pensar numa ética da transparência como um processo preventivo para evitar choques 

aos costumes e hábitos ocupacionais da profissão. O apego, muitas vezes, a normas 

contraproducentes para o jornalismo na contemporaneidade, pode levar à paralisação da 

atividade diante do inevitável: as transformações do jornalismo na nova ecologia das notícias 

no meio digital, que envolve os cidadãos, canais de mídia, como blogs e redes sociais, além dos 

vários recursos de publicação de um produto jornalístico. Todo esse contexto que se apresenta, 

dificulta o estabelecimento de limites éticos para o uso das novas mídias que ampliaram as 

possibilidades de comunicação. Sob essa ótica, “as redes sociais compõem o ambiente que 

apressa uma nova ética jornalística” (CHRISTOFOLETTI, 2012).   

Segundo Fengler (et al., 2014), os instrumentos tradicionais de responsabilidade, como 

ombudsman, códigos de ética e cartas aos editores ou diretores de redação são limitados se 

comparados às novas possibilidades que a transparência no ecossistema digital abre para o 

público. Como por exemplo, os comentários em redes sociais ou a criação de espaços para 

comentários no próprio site do veículo. Além disso, todos os atores sociais com disposição 

podem interferir, controlar a qualidade da informação e cobrar responsabilidade das 

organizações noticiosas em plataformas digitais e blogs (ALSIUS et al., 2011; DEUZE, 2015).  

O pioneirismo dos primeiros instrumentos de responsabilização da mídia, os M A S, é 

de Jean-Claude Bertrand (2002, p. 33) com utilidade para monitorar o grau de transparência das 

empresas, controlar, criticar e garantir padrões de qualidade da informação e tornar a mídia 

accountable. É recomendável que os profissionais de mídia reconheçam o alto grau de suas 

responsabilidades perante a sociedade e se mobilizem a prestar contas de seus atos como uma 

demonstração de abertura. De acordo com McQuail (2003), esse processo pode ocorrer de 

maneira voluntária ou involuntária, de qualquer forma, a mídia deve responder sobre a 

qualidade ou consequência de uma publicação. Dessa forma, é um recurso, especialmente no 

atual contexto de crise, sob domínio de conglomerados e concentração de mídia (EBERWEIN 

et al., 2011). Sendo que, a transparência, é um elemento central que maximiza a accountability 

e garante a sistematização dos instrumentos de responsabilização da mídia (BERTRAND, 

2002; EBERWEIN et. al, 2011; EBERWEIN et al., 2017).  
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Numa perspectiva recente, Fengler (2019) observa a lacuna existente nas pesquisas 

sobre responsabilidade da mídia, ainda limitada às democracias ocidentais de países 

superdesenvolvidos, com níveis sociais, culturais e econômicos elevados. Recomenda olhar as 

diferentes estruturas, principalmente os regimes restritivos em países em desenvolvimento e 

transformações sociais. Em muitos países o controle estatal é dominante sobre a mídia, em 

outros, os fatores culturais ofuscam qualquer tentativa de lançar responsabilidade sobre a mídia 

sob o receio de controle e regulação da atividade jornalística. As principais discussões sobre 

accountability partiram de estudos nos Estados Unidos, se estenderam para a Europa e já 

despertam a atenção de pesquisadores na América Latina (BASTIAN, 2019; BOWLES; 

HAMILTON; LEVY, 2014; EBERWEIN et al., 2011; EBERWEIN et al., 2017, 2019; 

FENGLER et al., 2014; PAULINO, 2009; SCHUDSON, 2015) entre outros. Paulino (2009) 

sugere considerar a história e a multiculturalidade de cada região ao estudar transparência e 

accountability, o que vai ao encontro da visão de Bastian (2019), as questões sobre a 

responsabilidade da mídia necessitam de adequação aos contextos sociais, políticos e 

econômicos. Ao falar sobre o assunto na América Latina, ela observa as condições em que 

violações dos padrões éticos são deflagrados nas organizações de notícias, como o enfoque 

sensacionalista da mídia, coberturas que violam os direitos das vítimas e os direitos humanos, 

o descumprimento das normas dos códigos de ética jornalística, uso de temas sensíveis como 

propaganda e marketing, entre outros.  

Um paradoxo que se coloca perante a necessidade de garantir padrões éticos para a mídia 

é evitar a interferência de leis regulamentadoras que ameacem a liberdade de imprensa. É sob 

esse aspecto que a accountability da mídia pode evitar definições e impressões dúbias,  

Os instrumentos de responsabilidade da mídia (MAS) são projetados para tomar 
medidas contra tais casos; ao fazê-lo, devem fortalecer a qualidade e a independência 
jornalística. Portanto, é importante identificar as questões em que: a) a estrutura legal 
não protege a liberdade jornalística e os padrões éticos; b) o mau comportamento 
jornalístico ocorre, e c) a responsabilidade da mídia pode ser adequada, idealmente, 
para preencher essas lacunas e complementar as estruturas legais52 (BASTIAN, 2019, 
p. 5). 

 A autora enfatiza a importância de eleger algum tipo de autorregulação da mídia para 

que o Estado não interfira nas atividades do setor ou que se sujeite a inferências de atores 

externos, como o governo. Essa é uma realidade especialmente delicada no contexto latino-

                                                 

52 Tradução livre do original: Media accountability instruments (MAI) are designed to take countermeasures 
against such cases; in doing so, they should strengthen quality and journalistic independence. Hence, it is of 
importance to identify issues where a) the legal framework does not protect both journalistic freedom and ethical 
standards, b) journalistic misbehavior occurs, and c) media accountability might be suitab1le to fill these gaps, 
ideally, complementary to the legal framework (BASTIAN, 2018, p. 5). 



93 
 

americano marcado por regimes autoritários e com um passado de ditaduras militares bem 

recentes. As características do cenário da mídia são determinantes para a sua responsabilização 

e como ela aborda essas demandas (Ibid., p. 6).  

Um estudo realizado com jornalistas brasileiros investigou a vivência e a percepção da 

accountability na produção de conteúdo. De acordo com os resultados, os pesquisadores 

identificaram certo desconhecimento do termo por parte dos jornalistas, a transparência foi 

considerada a chave para accountability, outro achado dos pesquisadores diz respeito a 

influência do contexto político, social e econômico sobre a produção de conteúdo. Ao serem 

questionados sobre os mecanismos de accountability de maior impacto no trabalho jornalístico, 

os entrevistados responderam que “as decisões dos donos dos veículos de comunicação são as 

que mais pesam” (PAULINO; GOMES, 2019, p. 15).  

São diversos aspectos limitantes e forças que se contrapõem à efetivação de um sistema 

de abertura que leve a mídia a prestar contas de suas atividades. Na concepção de Allen (2008), 

isso acontece porque esse tipo de abertura representa uma ameaça à legitimidade e autonomia 

de jornalistas e organizações de notícias, uma espécie de autodefesa. No contexto do jornalismo 

nacional, há uma expectativa pela transparência, mas ainda não são conhecidos os seus 

impactos na prática jornalística brasileira. Nesse cenário ainda prevalece a hegemonia e lógica 

de mercado dos proprietários das empresas de mídia53.   

De certa forma, a autonomia jornalística já foi comprometida pelas novas formas de 

mídia e os atores que a compõem. A atividade é confrontada, questionada e solicitada a dar 

satisfações de suas práticas, cada vez mais vigiada no ecossistema de informação digital, 

inclusive entre seus pares. Nesse sentido, a transparência pode representar certa vantagem para 

determinar quem é jornalista e o que os jornalistas fazem (ALLEN, p. 335). Nessa articulação 

o autor leva a crer que a transparência sobre a criação das notícias tornou-se uma estratégia para 

proteger a legitimidade social do jornalismo e afastar as críticas. Seguindo esse raciocínio, 

semelhantemente à objetividade jornalística, a transparência seria um recurso de defesa e 

justificativa para erros, o que seria o oposto do propósito da transparência.  

Tradicionalmente o jornalismo mantinha sigilo sobre suas produções, mais importante 

do que o modo de fazer era a entrega do resultado. Hoje o panorama é bem mais amplo, a esfera 

online e participativa muda constantemente e pode ser desafiador para o jornalista manter esse 

estilo de trabalho, a lógica atual é dar visibilidade, tornar transparente o seu comprometimento 

                                                 

53 Consulta à pesquisa Media Ownership Monitor Brasil: “Quem controla a mídia no Brasil”. Disponível em: 
https://brazil.mom-rsf.org/br/ . Acesso em jul. 2020. 

https://brazil.mom-rsf.org/br/
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e desempenho na produção de notícias. Mais informação circulando o tempo todo na internet, 

de todo tipo, irrelevante, maliciosa, falsa, produzidas por não jornalistas provoca a reflexão 

sobre alguns mitos da profissão, como a ideia pré-concebida de que o jornalista não é notícia e 

se isso pode servir como uma barreira para não conceber a transparência e externá-la para fora 

das redações (REDONDO et al., 2014). Geralmente, a ideia que se tem de um jornalista no 

exercício profissional é de uma figura discreta, que respeita valores éticos, que sustenta uma 

aura de objetividade, costuma ficar nos bastidores e que o protagonismo seja da notícia. No 

entanto, essa visão generalista da profissão, mais conhecida internamente, pode estar 

reforçando estereótipos e um ideal de objetividade inatingível.  

Para Plaisance (2007, p. 21-23) a transparência é vista como obrigação ética do 

jornalismo, seu argumento está assentado sobre o princípio kantiano de respeito à dignidade 

humana, o valor da transparência para o autor está no dever de agir de acordo com as intenções 

e propósitos transparentes. Ele argumenta que se a transparência não é suficiente para 

estabelecer regras de comportamento ético, sua ausência antecede o engano e a desinformação. 

Em nosso entendimento, não basta ser um compromisso fechado entre os pares, a comunidade 

necessita conhecer tais obrigações e regras profissionais, até para aprender quando são burladas 

e saber identificá-las. 

Outros autores observaram que a transparência deve ser olhada com cuidado e cautela, 

pois envolve valores éticos fundamentais, como a privacidade do jornalista e o seu direito de 

não ser transparente na divulgação de informações (WARD, 2015; CHRISTOFOLETTI, 2016).  

Para Ward (2015) a transparência está na moda, mas não pode ser considerada como 

uma prática nova, ela faz parte de uma rede de valores que os jornalistas devem pesar ao tomar 

decisões. O autor vê insuficiências nas defesas pela transparência, recomenda cuidados ao 

considerar que um conceito normativo possa trazer uma solução mágica para problemas 

profundos. “A transparência por si só não é suficiente para o jornalismo responsável. Os 

profissionais devem honrar uma rede de valores. A transparência é apenas um dos deuses no 

panteão da ética do jornalismo54” (WARD, 2015, p. 45).   

Todavia não despreza o valor da transparência como norma para órgãos e práticas 

públicas, mas procura esclarecer o lugar que ocupa na prática do jornalismo. Ele considera 

indevida a forma como a transparência é utilizada, como sinônimo de democracia, prestação de 

contas, responsabilidade, honestidade e franqueza. “Ações transparentes podem não ser 

                                                 

54 Tradução livre do original: “Transparency by itself is not suffi cient for responsible journalism. Practitioners 
should honor a web of values. Transparency is only one of the gods in the pantheon of journalism ethics” (WARD, 
2014, p. 45).  
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democráticas e práticas não transparentes podem ser democráticas55” (Ibid, p. 47). Ainda 

enfatiza que as democracias endossam valores diferentes de transparência. Por exemplo, a 

democracia precisa de práticas não transparentes que protejam a privacidade. Em suma, na 

argumentação do autor, significa dizer que a privacidade e a confidencialidade são necessárias 

e integram certos procedimentos entre profissionais e seus clientes, o próprio direito ao voto 

secreto, reuniões a portas fechadas. Além disso, a sociedade precisa de processos transparentes 

e não transparentes.  

Com pensamento semelhante, Michael Schudson (2015) reconhece o valor do “direito 

de saber” nas sociedades democráticas, porém, sustenta que a transparência não dever ser 

reconhecida como um bem supremo, a não transparência é necessária em muitos casos. Em 

outras palavras, a transparência pode e deve ser dosada, por exemplo, em situações cotidianas: 

na proteção de vulnerabilidades sociais e até mesmo no caso do direito ao voto secreto. Essa 

lógica aplicada ao jornalismo indica a necessidade de se estabelecer um limite de transparência 

permitida, como tal concede o direito profissional de manter segredos e ocultar informações 

sempre que isso puder colocar em risco a notícia, reportagem e até mesmo suas fontes e 

personagens. Cabe ressaltar que o sigilo da fonte é uma garantia constitucional prevista no Art. 

5º inciso XIV da Constituição Federal. Um direito profissional geralmente conhecido por 

aqueles que atuam no ramo das notícias e entre os conhecedores das leis. É possível que a 

população não compreenda a dimensão que isso representa para o exercício da profissão de 

jornalista, que não se trata de um privilégio, sobretudo é um direito fundamental para a 

democracia e liberdade de imprensa, expressão e um bem público para a própria população. 

Embora a concepção de transparência como abertura do jornalismo provoque 

resistências, especialmente pelos aspectos éticos e ocupacionais da profissão, pode haver 

méritos no propósito de construir práticas jornalísticas claras utilizando técnicas de 

transparência, inclusive pode diminuir o ruído informacional entre jornalistas, meios de 

comunicação e o público. Associar ainda, às deficiências do fazer jornalístico, que se 

sobressaem, em alguns casos, com a falta de princípios éticos claros para o jornalismo digital.  

O jornalismo mudou muito, essencialmente o espaço online ilimitado que alterou a 

produção e publicação de notícias para um processo muito mais dinâmico, “não há razão para 

não incluir ou vincular informações adicionais em uma história ou para atualizar e corrigir 

                                                 

55 Tradução livre do original: “Transparent actions can be non-democratic, and non-transparent practices can be 
democratic” (Ward, 2014, p. 47). 
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informações quase continuamente”56 (VOS; CRAFT, 2016, p. 1-2). É um conjunto de mudanças 

no jornalismo incluindo práticas de media accountability, que alteram antigas práticas, tanto 

dos jornalistas, habituados a cobrar transparência dos outros e que agora podem ser observados 

e, principalmente, dos meios de comunicação que precisam ser mais claros sobre suas decisões, 

a transparência é uma medida que pode impulsionar essa cultura de abertura e accountability 

(BERTRAND, 2002; EBERWEIN et al., 2019). Nesse sentido, abrir uma linha de 

relacionamento eficaz com as audiências, do jornalismo com o seu público, parece cada vez 

mais necessária nesse ecossistema onde estão inseridas as redes sociais, os negócios digitais, 

desinformação, o jornalismo e o leitor. 

Como enfatiza Deuze (2005), quando as pessoas dentro e fora das redações têm a 

oportunidade de monitorar, verificar, criticar e interferir no processo jornalístico, a não 

transparência não faz sentido. Para Singer (2007, p. 83), a transparência favorece a verdade e 

amplia as noções de responsabilidade social e comprometimento. 

Por outro lado, Kristin Lord (2006) argumenta que transparência não é sinônimo de 

verdade, as informações que seguem padrões de transparência não são neutras e por este motivo 

podem ser carregadas de viés e até conter erros. Em sua visão, simplesmente fornecer um 

grande volume de dados e informações não é garantia de verdade, mas deflagra riscos éticos e 

fragiliza a privacidade. 

Apesar de algumas perspectivas menos aderentes à transparência, tem sido cada vez 

mais comum destacá-la como princípio de boas práticas em manuais de conduta e códigos de 

ética de diversas atividades na sociedade. Concordamos com as recomendações para olhar com 

distanciamento para a transparência no jornalismo. Mesmo que passe a ser adotada como um 

ritual (KARLSSON, 2010), e incorporada como uma norma profissional essencial para o 

exercício da atividade (McBride e Rosenstiel, 2014), ainda representa um paradoxo em relação 

aos negócios opacos da indústria de notícias. “Os designados para criar uma sociedade mais 

transparente geralmente não divulgam seu próprio trabalho” (FENGLER e SPECK, 2019, p. 

121). Isso pode fragilizar a concepção de transparência como forma de responsabilizar a mídia. 

Contudo, ao lançar uma possibilidade de vigilância sobre as práticas destas 

organizações, a transparência pode significar uma nova abordagem ética sob um prisma menos 

prescritivo ou restritivo para o fluxo de informações. Ao evidenciar a ética como parte dos 

aspectos para tornar os processos jornalísticos transparentes, revelando os critérios que pesaram 

                                                 

56 Tradução livre do original: “There is no reason not to include or link additional information in a story or to 
update and correct information almost continuously”. (VOS e CRAFT, 2016, p. 1-2). 
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na tomada de decisão da rotina produtiva, incentivando o público a compartilhar estes valores, 

o jornalismo pode crescer como atividade profissional. Conforme Bertrand (1999), a 

excepcionalidade do jornalismo consiste em sua responsabilidade em servir bem o público. O 

quão diferente poderia ser o entendimento do público sobre o jornalismo se pudesse se conectar 

intimamente com o propósito e a missão do jornalista. E se pudesse criticamente diferenciar o 

trabalho do jornalista em si das organizações jornalísticas inclusive pressionando-as à prestação 

de contas?  

Mas a quem o jornalismo deve prestar contas? De um modo geral, Bertrand (2002) 

orienta que indivíduos ou organizações devem prestar contas a todos os atores cujas vidas e 

bem-estar possam ser afetados pelo seu desempenho e conduta profissional. Assim, a prestação 

de contas no jornalismo deve acontecer para as partes interessadas no desempenho dessa 

profissão. Nesse sentido, amparamos essa argumentação na abordagem de NEWTON (et al., 

2004, p. 175), ao considerar essas partes interessadas como: o próprio jornalista, a sociedade, 

seus membros, fontes, os empregadores e a profissão de jornalismo. Os autores colocam em 

patamares distintos a obrigação do jornalista com suas fontes, assuntos e o público, da obrigação 

com os empregadores.  

A ideia dos proprietários e gestores dos negócios da mídia é vender os seus produtos e, 

salvo exceções, aumentar os lucros (BETRAND, 1999, p. 14). Se os jornalistas quiserem se 

diferenciar de funcionários de outros ramos comerciais, suas obrigações devem ser 

principalmente para quem eles servem (o público) e não para as instituições em que trabalham, 

caso contrário, os conflitos de interesse serão inevitáveis. “O jornalista profissional sabe qual é 

a necessidade do seu público e como atendê-las. As organizações de notícias simplesmente o 

empregam para fazer uso desse conhecimento”57 (NEWTON, et al., 2004, p. 176). 

No caso do Brasil, em especial, a mídia nacional é avessa a práticas de accountability, 

possui um histórico de opacidade e, ainda, são escassos o fornecimento de dados de controle e 

gestão, políticas internas, conflitos de interesse e critérios editoriais (PAULINO, 2008). Neste 

trabalho, apresentamos três casos de organizações jornalísticas brasileiras que deram os 

primeiros passos para mudar essa realidade com a adoção de políticas de transparência; elas 

representam o começo de mudanças no jornalismo nacional, mas, um importante entendimento 

da transparência no jornalismo pode evitar o engano de compará-la aos mesmos processos 

obrigatórios de prestação de contas de governos ou figuras que ocupam cargos públicos.  

                                                 

57 Tradução livre do original: “The professional journalist knows what her audience needs, and she knows how to 
meet those needs. The news organization simply employs her to make use of that knowledge” (NEWTON et. al., 
2004, p. 176). 
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Partilhamos da visão de Magaldi e Neto (2019), de que há a necessidade de uma ação 

descentralizadora de um sistema de crenças fixas para crenças de crescimento para que ocorram 

transformações culturais. No jornalismo, a transparência pode representar uma alternativa para 

a retomada da credibilidade, mas envolve ações descentralizadoras, atualização de normas e 

mudanças, onde o público é informado das motivações por trás de cada decisão jornalística, 

passa a ser consultado e ouvido, e suas necessidades, anseios da vida cotidiana são refletidas 

em cada notícia ou reportagem, seja em texto, vídeo ou áudio, o público se vê no trabalho do 

jornalista e as normas do jornalismo, como uma instituição social, passariam a ser mais 

colaborativas. Políticas claras, portanto, tornam a ideia da transparência, ética e accountability 

como algo fundamental à sua consolidação. Mas, no Brasil, a toma num sentido mais profundo: 

o de estabelecer uma relação de escuta e de responsabilização, como um horizonte para a mídia 

incorporar a accountability, primeiro, como um conceito normativo regulamentador para 

alcançarmos uma mídia plural, democrática e diversa no país.  

No que diz respeito à transparência, o ideal é que seja concebida como um valor e norma 

colaborativa e participativa para práticas no jornalismo digital, cujo método serve de padrão e 

princípio de boas práticas para um jornalismo mais aberto naquilo que sua ética permite 

(CRAFT, 2019). Significa ouvir, requer humildade e empatia para imaginar outras perspectivas, 

mesmo com dificuldades culturais, sociais e políticas, é bem possível que a transparência seja 

o recurso capaz de consolidar outra via para a relação entre o jornalismo e a sociedade, mas 

requer uma mudança de hábitos na profissão (BASTIAN, 2019; McBRIDE; ROSENSTIEL, 

2014).  

Jane Singer (2010) enfatiza o papel essencial da informação em uma democracia, no 

entanto, argumenta que o jornalista é central para a informação. Portanto, sem ética e jornalistas, 

a informação pode ser facilmente confundida com desinformação e desinformar ainda mais 

aqueles sem acesso à nenhuma informação jornalística, o que na concepção da autora é ainda 

pior. Não existe mais lugar nesse meio para ignorar as demandas do público ou parar a explosão 

de opiniões nessa esfera argumentativa e participativa (SHIRKY, 2014, p. 39). Como enfatiza 

O’neill (20202, p. 102), as empresas de mídia precisam saber que não têm licença para enganar.  

Em vista disso, é possível conceber a transparência como um instrumento técnico de 

trabalho, ela abre uma oportunidade de inovação das práticas jornalísticas no meio digital, não 

deve ser vista como um modismo ou fórmula mágica, conforme recomendam estudiosos da 

transparência, é para que seja aplicada sistematicamente por jornalistas e no jornalismo digital 

(CRAFT, 2019; KARLSSON, 2010; KOLISKA, 2015). O ideal é compreender que a 

transparência, de acordo com Bennett (2014, p. 2884), é um complemento, não se aplica em 
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todas as histórias e processos, mas é um meio de permitir que o público conheça toda a história. 

E quando não é possível mostrar tudo, ainda sim, dizer o porquê é mais respeitoso e honesto.  

A exemplo da afirmação de Ward e Wasserman (2015, p. 835), o discurso da ética se 

entrelaça às tecnologias de mídia e cada vez mais consiste na junção de cidadãos e profissionais 

para elogiar, criticar e analisar as práticas jornalísticas e de organizações de notícias. Assim, 

falar em transparência, responsabilidade e ética não é, portanto, somente nos rendermos aos 

modismos, às práticas internas ou evidenciar campanhas de marketing na indústria jornalística. 

“Implica, ao contrário, a potencialidade de intervir no futuro social da humanidade” (KARAM, 

2014, p. 31) e buscar a adaptação das práticas jornalísticas à democracia, acesso à informação, 

liberdade de expressão. Trata-se, portanto, da permanência e relevância do jornalismo como 

atividade profissional.  

 

2.4 MODELOS E INSTRUMENTOS DE TRANSPARÊNCIA NO JORNALISMO 

Nesta seção do estudo, nos concentramos em apresentar alguns modelos e instrumentos 

de transparência que já estão sendo implementados no jornalismo, com a descrição de algumas 

iniciativas. Portanto, o Projeto Credibilidade, como um dos modelos de transparência, recebe 

atenção nesta seção. Uma descrição mais detalhada encontra-se no Capítulo 3.  

Como já abordamos anteriormente, para que o jornalismo pratique a transparência, o 

público deve ser capaz de observar e participar de seus processos e ações. Os elementos 

estruturantes da transparência são: transparência, abertura, visibilidade, disponibilidade, 

divulgação e participação. Importante registrar que se trata de uma transparência que começa 

de dentro para fora das organizações de notícias, como uma forma de levar as empresas de 

mídia a prestarem contas à sociedade, de suas políticas, associações e interesses – como uma 

postura de responsabilidade social. No entanto, para que a transparência seja externada e tenha 

visibilidade, antes, ela precisa ser operacionalizada internamente, nas redações de organizações 

de notícias da grande mídia, mas também pode ocorrer em outros arranjos ocupacionais 

jornalísticos, como por exemplo, as mídias alternativas e startups de jornalismo (PORLEZZA, 

2019). Se ela for incorporada à rotina produtiva dos jornalistas pode ser a ponte para 

accountability das organizações e a inclusão das comunidades.  

A fim de atender os padrões internos de transparência, as organizações de notícias 

utilizam mecanismos capazes de sistematizar os processos e organizar suas ações, para isso, 

contam com uma série de instrumentos, que pode ser “uma pessoa ou um grupo, um texto ou 

um programa, um processo longo ou curto” (BERTRAND, 2002, p. 10).  
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Empiricamente algumas experiências vêm sendo apresentadas em estudos globais e 

servem de modelo para outras. Os sistemas de accountability de mídia podem ser combinados, 

um dos recursos mais conhecidos e utilizados internamente nas empresas jornalísticas são os 

códigos de ética ou de conduta, políticas de correção de erros e páginas “Sobre” a organização, 

mas não são suficientes para as demandas do jornalismo digital e precisam de aperfeiçoamento. 

Também são recursos utilizados para o melhoramento da mídia: ombudsman, conselhos de 

imprensa com a participação do público, editoriais, cartas ao editor, observatórios de imprensa, 

ensino superior de jornalismo – e muitos outros (BERTRAND, 2002). Para Fengler (2012) um 

aspecto de responsabilização ainda pouco explorado, é a crítica de mídia. A função do 

ombudsman no jornalismo, por exemplo, está desaparecendo de grandes redações como The 

New York Times e Washington Post, esse último, eliminou o cargo em 2013, já em 2020, 

preferiu nomear a competente jornalista Margarete Sullivan58 como colunista de opinião na 

seção intitulada Perspectiva, sendo que ela desempenhou a função de editora pública por quatro 

anos no NYT, depois foi substituída por Liz Spayd, culminando com a extinção da função em 

2017. A direção do NYT alegou que com as redes sociais e os leitores na internet não existe 

mais a necessidade de concentrar essa função em um único representante, ou seja, a coletividade 

dos cidadãos adquire status de “cão de guarda moderno, mais vigilante e enérgico do que uma 

pessoa jamais poderia ser”59. Assim, para o jornal, investir em plataformas digitais para acolher 

os comentários de seus públicos parece ser a melhor alternativa.  

De fato, as mudanças para o ambiente digital provocadas pela tecnologia, internet e 

novos canais de mídia têm proporcionado formas diferentes de responsabilização da mídia e 

novos instrumentos de accountability (FENGLER et al., 2014) e de transparência (FENGLER; 

SPECK, 2019). Significa um cenário propício para impulsionar a transparência e o 

monitoramento da informação com a participação ativa de usuários/leitores (EBERWEIN, et 

al., 2011). No contexto atual, as organizações jornalísticas estão adaptando instrumentos 

internos já existentes e inovando com outros recursos online, como blogs editoriais, blog da 

redação e blogs de jornalistas (PORLEZZA, 2019). São formados grupos no Facebook, por 

exemplo, para discussão de futuras reportagens com a participação dos membros na escolha do 

assunto a ser apurado pela redação do veículo. No Brasil, o Nexo é um nativo digital que formou 

um desses grupos de membros na rede social60 restrito para os seus assinantes; lá os editores e 

                                                 

58 Washington Post: Margaret Sullivan. Disponível em:  https://tinyurl.com/vkdhmjsm . Acesso em ago. 2020. 
59 The New York Times: “New York Times will offer employee buyouts and eliminate public editor role”. 

Disponível em: https://tinyurl.com/4n4yb2dk . Acesso em: ago. 2020. 
60 Sessão destinada aos assinantes do Nexo. Disponível em: https://tinyurl.com/3etf5nch . Acesso em: ago. 2020. 

https://tinyurl.com/vkdhmjsm
https://tinyurl.com/4n4yb2dk
https://tinyurl.com/3etf5nch
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repórteres explicam seus motivos e fornecem maiores detalhes sobre suas apurações e 

contextos, bem como situações que surgiram no decorrer da reportagem ou notícia e recebem 

o feedback de seus leitores. O veículo possui perfis sociais em vários canais de mídia, além do 

Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter e Youtube. Ainda fornece um espaço totalmente 

dedicado a acolher perguntas, dúvidas e sugestões de suas audiências.  

Essa parece ser a tendência de práticas jornalísticas capazes de cultivar um 

relacionamento e conhecimento mais aprofundando entre jornalismo e os públicos (FENGLER 

et al., 2014, p. 272)  

Segundo Bertrand (2002, p. 9) se desejarmos uma mídia de qualidade, não podemos 

contar nem com o Estado, nem com o mercado, 

As forças políticas sempre se esforçaram no sentido de impedir a circulação 
das informações. E para as forças econômicas, atualmente dominantes, os 
veículos de comunicação nada mais são do que máquinas de dinheiro, sempre 
mais dinheiro, não importa como. Eles rebaixam a mídia ao divertimento 
medíocre, à prostituição sempre mais barata. 

O autor advoga pela implementação de mecanismos para incitar a mídia a cumprir o seu 

papel e que favoreçam a compreensão do público sobre os princípios e regras que movem 

jornalistas, recursos que tornem evidentes a preocupação dos jornalistas em atender as 

necessidades e desejos de leitores, ouvintes, telespectadores bem como prestar contas e 

reconhecer faltas. 

Atualmente, os instrumentos de accountability da mídia mais utilizados pelas 

organizações de notícias podem variar muito, de acordo com a finalidade e propósito, que 

podem ser para evidenciar a transparência (no sentido de disponibilidade e divulgação de 

informações); para atuar como um mecanismo de autorregulação e prestação de contas; e para 

convidar o público à participação. (Quadro 1).  

 

Quadro 1: Instrumentos de accountability 
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Fonte: elaboração da autora 

 

O uso de tecnologias no jornalismo e sua expansão no meio digital têm proporcionado 

inúmeros recursos para accountability da mídia, abre possibilidades para a criação de novas 

ferramentas e/ou reformulação e aperfeiçoamento das existentes. Fengler e Speck (2019, p. 

124), apresentam uma lista de Instrumentos de Transparência da Mídia – MITs, uma espécie de 

reformulação dos Sistemas de Responsabilização da Mídia (MAS), de Bertrand (2002), 

definidos como: 

Meios de tornar a mídia transparente para o público, estes meios podem estar 
localizados em diferentes níveis, seja no sistema de mídia em geral, uma 
organização de mídia específica ou nas ações individuais dos jornalistas, e 
diferem quanto ao grau de institucionalização.61 

Em conjunto com outras abordagens e o uso de tecnologias, são recursos capazes de 

gerar efeitos amplos e influenciar as audiências a consumir informação jornalística. Segundo 

os autores, todos os recursos que, de alguma forma, puderem tornar o jornalismo mais 

conhecido das pessoas devem ser, no mínimo, testados. Cabe ressaltar que os MITs devem ser 

adaptados de acordo com o formato do conteúdo e, principalmente, à realidade e cultura das 

redações. Além disso, são recursos que apresentam uma série de estratégias para destacar 

normas, práticas e enriquecer a experiência do público em relação à informação jornalística.   

                                                 

61 Tradução livre do original: “Any means of making the media more transparent to the public. These means could 
be located at different levels, be it the media system in general, a specific media organization or the actions of an 
individual journalist, and differ regarding their degrees of institutionalization” (FENGLER e SPECK, 2019, p. 
124).  
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Como forma de melhor visualizar os instrumentos de transparência sugeridos por 

Fengler e Speck (2019), elaboramos o (quadro 2) e acrescentamos à lista mais três elementos 

que podem servir de instrumento de transparência, especialmente em países com altos índices 

de desinformação e opacidade: educação midiática, linguagem acessível e dados abertos 

para matérias jornalísticas, prática comum há bastante tempo no Jornalismo de Dados. 

Sobretudo, os dados abertos são peças fundamentais para auxiliar em casos de falta de 

informação. Muitos desafios são de ordem técnica, qualidade, formato dos dados, dificuldade 

em encontrá-los e expertise para lidar com dados abertos. Instrumentos, portanto, fundamentais 

para a transparência no jornalismo.   

 

       Quadro 2:  Lista de Instrumentos de Transparência da Mídia (MITs) 

 
          Fonte: elaboração e tradução livre da autora 

            Baseado na proposta de Fengler e Speck (2019). 
 

Esse é o tipo de instrumento de transparência que reflete a forma colaborativa do 

trabalho jornalístico. O Panamá Papers, investigação internacional do ICIJ62 pode servir de 

exemplo e refere-se a um grande esforço de reportagem que envolveu mais de 370 jornalistas 

de 76 organizações de notícias de vários países. 

Outra iniciativa já mencionada neste estudo e que reflete a transparência como uma 

forma de trabalho colaborativo envolvendo dados, diz respeito a união de veículos, em 2020, 

                                                 

62 International Consortium of Investigative Journalism. Panamá Papers. Disponível em: 
https://tinyurl.com/6d5wefzr . Acesso em: abr. 2021. 

https://tinyurl.com/6d5wefzr
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para dar transparência aos dados enviados pelas secretarias de saúde sobre a COVID-19 no 

Brasil. São eles: G1, O Globo, Extra, Estadão, Folha de S. Paulo e Uol. 

As primeiras organizações de notícias a inovar na adoção de padrões de transparência e 

relacionamento com seus públicos são: Mediapart63 (na França), De Correspondent64 (na 

Holanda), The Guardian65 (no Reino Unido), ProPublica66 (EUA). No Brasil, a Agência 

Pública67 traz uma proposta inovadora desde 2014, com a participação do público por meio de 

votação, envio e seleção de reportagens, recentemente o podcast Pauta Pública promove uma 

conversa aberta para contar os bastidores de uma apuração e os passos do repórter nessa 

construção. Outro projeto independente nascido na Austrália (2011) é The Conversation68 – 

uma rede global de redações comprometida com a qualidade da informação, ética e 

accountability.  

Com as inovações tecnológicas, outros recursos são empregados e se manifestam em 

outras formas de mídia, como blogs e redes sociais, o conjunto destas ações favorecem um 

controle de qualidade em todo quadro midiático. Ou seja, evoca um serviço valioso para os 

usuários/públicos, para jornalistas, representa um produto melhor, credibilidade e prestígio, e 

para os proprietários de mídia, atrai anunciantes e favorece o crescimento dos lucros 

(BERTRAND, 1999, p. 45). 

De acordo com Fengler e Speck (2019) a evolução dos Instrumentos de Transparência 

da Mídia começou nos Estados Unidos, o que movimentou associações profissionais na adoção 

de códigos de ética jornalística. No entanto, o pioneirismo sobre o conceito de Responsabilidade 

da Mídia é de Bertrand (2002, p. 22), que desenvolveu um arsenal de M A S, com mais de 

sessenta meios. Entre suas motivações estão a baixa estima atribuídas aos jornalistas em “todas” 

as democracias. O autor distribuiu os M A S em categorias e processos para melhor apreciação, 

tanto dos profissionais, como do público, porém, observa que, entre os profissionais da notícia 

os M A S geralmente são vistos como uma ameaça direta à sua liberdade.  

Para obter uma mídia de qualidade, Bertrand indica três abordagens: a lei e os tribunais; 

o mercado; ética de mídia e sistemas de responsabilidade. O autor vê na lei a única proteção – 

efetiva e rápida – contra o poder de gigantes corporativos. Na ausência de consciência moral, 

                                                 

63 Mediapart. Disponível em: https://www.mediapart.fr/   
64 De Correspondent. Disponível em: https://decorrespondent.nl/    
65 The Guardian. Disponível em: https://www.theguardian.com/international   
66 ProPublica. Disponível em: https://www.propublica.org/   
67 Agência Pública. Disponível em:  https://apublica.org/  
68 The Conversation Australia and New Zealand foi fundada em Melbourne, em 2011. Agora opera como uma 

rede global de sites irmãos com equipes dedicadas que trabalham na Indonésia, Espanha, Reino Unido, EUA, 
França, África e Canadá. Disponível em: https://tinyurl.com/vfyw24hx . Acesso em: mar. 2021.  

https://www.mediapart.fr/
https://decorrespondent.nl/
https://www.theguardian.com/international
https://www.propublica.org/
https://apublica.org/
https://tinyurl.com/vfyw24hx
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as leis são a garantia do cumprimento dos deveres dos meios de comunicação perante a 

comunidade incluindo limites à concentração de propriedade. Como observa Bastian (2019), 

em países latinos ou em desenvolvimento, a mídia é controlada por regimes autoritários e 

oligopólios. No caso brasileiro e com base no levantamento realizado por Media Ownership 

Monitor Brasil (2017), os cidadãos estão sujeitos a observar os principais acontecimentos a 

partir da perspectiva de cinco ou seis famílias proprietárias da mídia, incluindo pastores 

religiosos e políticos. 

Sob a perspectiva de mercado e da concorrência, a transparência e accountability pode 

equilibrar a intervenção de leis, do Estado e a concentração de propriedade sobre a mídia; e 

para tirar os profissionais das notícias da zona de conforto, estimulando a criatividade e a 

inovação. Para McQuail (2003), as abordagens de responsabilização devem considerar o 

mercado, a legislação vigente, as questões da regulamentação da profissão e o público. 

Enquanto Bardoel e D’Haenens (2004), com abordagem semelhante, tratam dos aspectos da 

accountability e governança como forma da mídia estabelecer um relacionamento com o 

público, o mercado e o Estado.  

A responsabilidade da mídia na internet é um assunto que vem mobilizando esforços de 

estudiosos em diversos países. Um dos modelos mais consolidados no estudo da transparência 

e accountability da mídia é o MediaAct (Media accountability and Transparency in Europe). 

A etapa inicial do projeto de pesquisa comparativa (incluindo 14 países) foi financiado pela 

União Europeia, que avaliou o atual estado da mídia e os instrumentos de responsabilização em 

toda a Europa. O site do projeto69 fornece informações detalhadas sobre o estudo, progresso, 

resultados de pesquisa e seus desdobramentos.  

Outros projetos, mais amplos e de modelos ousados, oferecem recursos de apoio, ensino 

e aplicação da transparência no jornalismo e imersos na tecnologia. Por exemplo: na Espanha, 

o TJ Tool70 apresenta uma proposta de transparência do jornalismo com recursos de inteligência 

artificial, funciona operacionalmente por meio de código aberto e pode ser instalado em 

veículos aderentes ao projeto. A dinâmica se dá por intermédio de oito indicadores que irão 

formar um “Mapa da Transparência” de cada conteúdo publicado. A ideia é estimular as pessoas 

a identificar os indicadores em uma notícia, como se fosse um percurso com níveis a serem 

alcançados. Isso representaria o valor agregado em cada notícia e o grau de transparência, que 

                                                 

69MediaAct. Países pesquisados (Alemanha, Áustria, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Holanda, Itália, 
Jordânia, Polônia, Reno Unido, Romênia, Suíça e Tunísia). Disponível em: http://www.mediaact.eu/ Acesso em: 
set. 2020. 

70 Disponível em: TJ Tool. Disponível em: https://www.periodismotransparente.es/. Acesso em: abr. 2020.  

http://www.mediaact.eu/
https://www.periodismotransparente.es/
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pode chegar a 100%. Por exemplo: divulgar a política editorial equivale a 15% do percurso do 

mapa; mencionar as fontes (mesmo quando elas não podem ser identificadas, explicar o motivo, 

20%); explicar as escolhas e as abordagens para os conteúdos (15%); e outros mais com peso 

menor, como links para documentos (10%). No site do projeto, tem um “Manifesto da 

Transparência Informativa”, e duas seções explicativas: uma para leitores e outra para 

jornalistas e o convite de adesão à ferramenta. O TJ Toll está amparado pelo veículo Público – 

um diário de notícias que se declara progressista e independente.  

Outro modelo, o Trusting News71, criado em 2016 pela professora Joy Mayer, apresenta 

uma proposta voltada para os profissionais das notícias. Recebe apoio do American Press 

Institute e do Donald W. Reynolds Journalism, da escola de jornalismo do Missouri (EUA). A 

proposta do projeto é ensinar aos jornalistas as etapas e a aplicação da transparência nas 

redações, mostra exemplos desse processo, oferece uma mentoria personalizada para os 

jornalistas e envia semanalmente dicas de confiança via newsletter. A política do Trusting News 

é mostrar às pessoas como os jornalistas fazem o seu trabalho.   

Segundo Mariella Bastian (2019), na América Latina, ainda são tímidos os movimentos 

em direção à transparência e accountability, por diversos aspectos, econômicos, culturais, de 

regimes autoritários e ameaças à liberdade de imprensa, violações dos direitos dos jornalistas 

que se deparam com imensos e preocupantes desafios para exercer atividade jornalística, muitas 

vezes sem nenhuma segurança. No Brasil, vivemos num contexto de opacidade no que diz 

respeito às grandes corporações que controlam a mídia no país. 

Em estudo voltado para a temática, Christofoletti e Becker (2020) investigaram a 

transparência como um valor válido e uma prática assimilada em dez dos maiores mercados de 

comunicação na América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, 

Guatemala, México, Peru e Venezuela. Juntos, estes países representam mais de dois terços de 

todo o território da região. Analisamos os cinco vetores de transparência nestes dez mercados 

jornalísticos: a) presença de leis de informação; b) observatórios de imprensa; c) códigos de 

ética; d) ombudsman; e) projetos para promover a transparência.  

De acordo com os pesquisadores, na Nicarágua não existe um código de ética jornalística 

e os profissionais seguem as regras de conduta fornecidas pelo principal e mais antigo meio de 

comunicação do país, o diário La Prensa. Ainda assim, há iniciativas como o Red/Acción 

(Argentina), aplica um modelo de membros e propõem uma redação aberta aos seus 

                                                 

71 Trusting News. Disponível em: https://trustingnews.org/. Acesso em abr. 2020. 

https://trustingnews.org/
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participantes. Na Guatemala, Ojoconmipisto72 é uma iniciativa voltada para a fiscalização de 

desvios de dinheiro público e corrupção no nível dos municípios, tem como base a Lei de 

Acesso à Informação Pública Nacional e a participação cidadã. Percebe-se os observatórios de 

crítica ainda muito restritos às universidades, a função de ombudsman foi identificada em 

apenas quatro países, sendo que destes, dois estão no Brasil, somente dois países não possuem 

acesso à informação (Cuba e Venezuela); e quanto à transparência e responsabilização da mídia 

como valores presentes nos códigos de ética, os resultados mostraram que os países não contém 

explicitamente as palavras transparência ou responsabilidade, esta última, aparece no sentido 

de reconhecer a necessidade dos jornalistas de serem responsáveis, no entanto, não está 

associada diretamente à responsabilidade da mídia. Também não há diretrizes para práticas de 

transparência, os autores encontraram orientações editoriais para comunicar e divulgar 

procedimentos básicos. O único documento que estabelece compromisso com a transparência 

jornalística é o Código de Ética del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) (Ibid, p. 9-16). 

A expectativa de que a transparência fortaleça a prática profissional está em ascensão 

em grande parte dos países democráticos. Estudos globais como Journalistic Role 

Performance73 e Worlds of Journalism74 são indicadores de que existem outros olhares e 

maneiras de exercer o jornalismo.  

Um modelo aparentemente promissor é o Projeto Credibilidade, que propõe, em nosso 

entendimento, um redesenho para a prática jornalística nas redações a fim de capacitá-las à 

implementação de instrumentos de transparência nas redações de empresas jornalísticas. O 

Projeto Credibilidade é o único capítulo internacional de The Trust Project – um consórcio 

global de organizações de notícias que se dizem dedicadas a promover padrões de transparência 

para afirmar e ampliar o compromisso do jornalismo com a transparência, precisão, inclusão e 

justiça, cujo objetivo principal é auxiliar o público a fazer escolhas informadas e seguras sobre 

as notícias  

Atualmente, conta com mais de 200 sites membros aderentes ao projeto. No Brasil, o 

Projeto Credibilidade inaugurou suas operações em 2016, tem como parceiros o Instituto para 

o Desenvolvimento do Jornalismo (Projor) e o Programa de Pós-Graduação em Mídia e 

Tecnologia (PPGMiT), da Universidade Estadual Paulista (Unesp), a entidade apoiadora das 

operações é Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (ABRAJI). Angela Pimenta, é a 

diretora de operações do Projor e Francisco Belda, o presidente e docente da Universidade 

                                                 

72 Mais informações em:  https://ojoconmipisto.com/   
73 Journalistic Role Performance: Disponível em: https://tinyurl.com/4hs8fwu7 . Acesso em set. 2020. 
74 Worlds of Journalism: Disponível em: https://tinyurl.com/pmhbxe6h . Acesso em set. 2020. 

https://ojoconmipisto.com/
https://tinyurl.com/pmhbxe6h
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Estadual Paulista (Unesp). Os dois são os colíderes de The Trust Project e coordenam as 

operações do projeto no Brasil. De acordo com as informações no site do projeto, os principais 

objetivos desse consórcio são: “distinguir a informação jornalística do ruído e desenvolver 

ferramentas e técnicas com o propósito de criar padrões de transparência para tornar a imprensa 

mais confiável75”. 

Também consta no site do projeto como surgiu essa ideia, que originalmente partiu da 

jornalista Sally Lehrman, em 2015 – à época diretora sênior de ética em jornalismo do Markkula 

Center for Apllied Ethics da Santa Clara University, Califórnia. Atualmente sua dedicação é 

exclusiva como Chief Executive Officer (CEO) do The Trust Project. A proposta da CEO é 

aproveitar a tecnologia para envolver o maior número possível de organizações para 

implementar padrões que forneçam clareza sobre a ética e outros valores dessas empresas, bem 

como a formação dos jornalistas e a transparência sobre como eles fazem o seu trabalho. Na 

prática, envolve um esforço operacional para padronizar esse método, exige um levantamento 

técnico, precisa ser incorporado ao CMS76 dos editores e ao código do site, para isso, foi 

desenvolvido um plug-in WordPress; para as empresas de tecnologia e de motores de busca 

(Facebook, Google, Twitter e Bing), o uso de algoritmos faz a marcação e distribuição das 

notícias de “alta qualidade”. O The Trust Project juntamente com o Schema.org77 criaram uma 

linguagem técnica padronizada para as etiquetas (tags), para que sejam incorporadas aos sites 

de tecnologia. O financiamento do projeto fica por conta da Craig Newmark Philantropic Fund, 

Google, John S. and James L. Knight Foundation, o Democracy Fund e o Facebook. As doações 

informadas giram em torno de US $ 2,25 milhões. O Facebook, por exemplo, além de 

incorporar aos algoritmos os marcadores paras notícias, criaram o botão de contexto78 

fornecendo a opção para o leitor clicar e obter mais informações sobre a informação na 

plataforma.  

Em sua declaração de missão, o The Trust Project enfatiza a necessidade de “ampliar o 

compromisso do jornalismo com a transparência, exatidão, inclusão e justiça para que o público 

                                                 

75 Projeto Credibilidade: Quem somos: Disponível em: https://www.credibilidade.org/ .Acesso em set. 2020. 
76 Content Management System: Sistema de Gestão de Conteúdos, é um sistema online que permite colocar um 

site na Web, com recursos tecnológicos que permitem criar, organizar, publicar e apagar conteúdo dos sites. 
77 Fundado pelo Google, Microsoft, Yahoo e Yandex, uma espécie de comunidade colaborativa que cria estrutura 

de dados para marcar páginas da Web, mensagens de e-mail etc. Disponível em: https://schema.org/ Acesso em: 
set. 2020. 

78 Facebook: “Helping people better assess the stories they see in news feed with the Context Button”. Disponível 
em: https://tinyurl.com/yuwk7uja . Acesso em: set. 2020. 

https://www.credibilidade.org/
https://schema.org/
https://tinyurl.com/yuwk7uja
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possa fazer escolhas informadas sobre as notícias”79 (THE TRUST PROJECT, 2020, online). 

Estabelece alguns parâmetros para que um jornalismo de princípios cresça em relevância e 

ganhe a confiança do público: a) fornecer notícias e informações verdadeiras e verificadas e em 

um contexto que lhes dê significado; b) fóruns para intercâmbio civis com vários pontos de 

vista, tendo a justiça como guia; c) pluralidade refletida nas histórias e ideias. Tais princípios 

estão assentados nos seguintes valores:  

Autoridade: que orienta os trabalhos com base em pesquisas, evidências e 
ideais fundamentais do jornalismo; Autenticidade: estabelece padrões rígidos 
para perseguir a verdade; Transparência: somos abertos, honestos e 
acessíveis. Iluminamos, não ofuscamos e admitimos nossos erros; Inclusão: 
o centro do nosso trabalho é manter um publicado diversificado; Justiça: 
nosso trabalho é imparcial e respeita as diferenças; Confiabilidade: somos 
consistentes – e com quem podemos contar80 (THE TRUST PROJECT, 2020, 
online, grifo nosso).  

No Brasil, o Projeto Credibilidade elaborou, conforme as diretrizes do projeto global, 

um Manual da Credibilidade – uma espécie de guia para tomada de decisões de interesse 

público destinado a jornalistas profissionais da imprensa local, regional e a grande imprensa, 

professores e estudantes de jornalismo. Em seu conteúdo, informações que contextualizam o 

cenário da mídia no país com pesquisas sobre a desinformação e falta de credibilidade nas 

notícias. Na concepção do projeto brasileiro, a falta de confiança do público nas notícias é uma 

combinação dos seguintes fatores: a fragmentação da notícia, a desintermediação da notícia, 

por meio de outros canais diretos de comunicação, como redes sociais; as notícias falsas; a 

polarização política no país; o viés de confirmação; os filtros bolhas em redes sociais; apuração 

enviesada de informações na produção de notícias; outras deficiências como falta de princípios 

éticos, opacidade e sonegação de informações e a precarização da profissão jornalística com 

cortes de vagas, decréscimo salarial e substituição de jornalistas experientes pelos mais jovens 

e inexperientes81 (MANUAL DA CREDIBILIDADE, 2021, online). 

                                                 

79 Tradução livre do original: “To amplify journalim’s commitment to transparency, accuracy, inclusion and 
fairness so that the public can make informed news choices”. Disponível em: https://tinyurl.com/3dc4subw 
.Acesso em: set. 2020. 

80 Tradução livre do original: “Our values. Authority: We base our work on research, evidence and the core ideals 
of journalism; Authenticity: We are truthful and follow strict standards;Transparency: We are open, honest and 
accessible. We Illuminate, not obfuscate, and admit our mistakes; Inclusivity: Our work keeps a diverse public 
at its center; Fairness: Our work is impartial and respectful of diferences; Reliability: We are consistent — and 
can be counted on” (THE TRUST PROJECT, 2020). 

81Introdução ao Manual da Credibilidade: “A crise da credibilidade no Brasil”. Disponível em: 
https://tinyurl.com/rxpadrbh .Acesso em: set. 2020.   

 

https://tinyurl.com/3dc4subw
https://tinyurl.com/rxpadrbh
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O Manual da Credibilidade reúne conceitos sobre jornalismo, com indicações de 

pesquisas e o pensamento de teóricos e que são utilizados na elaboração do material. Por 

exemplo, o tópico sobre “mau jornalismo” pode auxiliar a definir esse conceito, muitas vezes 

divergente, como: 

Ausência de correções; ausência de sinalização entre notícia, análise e 
opinião; ausência do canal do leitor; plágio e falta de creditação; ativistas que 
não respeitam protocolos jornalísticos ao reportarem os fatos; conflitos de 
interesse; dois chapéus: repórter e assessor de imprensa (MANUAL DA 
CREDIBILIDADE, 2021). 

Antes de o projeto ser lançado internacionalmente em 2017, seus idealizadores 

realizaram pesquisas para conhecer a opinião do público e o que esperam das notícias e do 

jornalismo, representantes da mídia de vários países foram consultados incluindo gestores, 

jornalistas e editores. A partir disso foram elaborados oito indicadores principais de confiança 

– Trust Indicators, Indicadores de Credibilidade no Brasil. Entre as primeiras organizações 

convidadas a implementar os indicadores estão: The Washington Post, The Independent Journal 

Review, The Globe and Mail, The Economist, os italianos La Repubblica e La Stampa e outros 

mais. Desde 2018, o Projeto Credibilidade realiza pesquisas sobre a percepção de credibilidade 

jornalística entre profissionais e estudantes de jornalismo, já participaram do estudo 242 

respondentes das cinco regiões do país. O objetivo desse levantamento é identificar as 

atribuições de credibilidade para matérias jornalísticas82. 

 

2.5 INDICADORES DE CREDIBILIDADE  

 Diversos atores nos sistemas organizacionais podem utilizar indicadores com o 

propósito de adicionar elementos de confiança e evidenciar valores, como por exemplo, a 

transparência. De acordo com Jannuzzi (2017, p. 20), no âmbito social, indicadores recebem 

duas classificações: indicadores objetivos (ou quantitativos) e indicadores subjetivos (ou 

qualitativos). No caso dos quantitativos refere-se “a ocorrências concretas ou entes empíricos 

da realidade social, construídos a partir das estatísticas públicas disponíveis”. Já a construção 

dos indicadores subjetivos é baseada em índices de confiança nas instituições e avaliação de 

desempenho dos governantes por meio de pesquisas de opinião pública ou fóruns de discussão 

(Ibid). 

                                                 

82 Para conhecer mais sobre os resultados da pesquisa, acessar a Newsletter edição 31 de junho de 2019. 
Disponível em: https://tinyurl.com/3fsyhhkk .Acesso em: maio, 2021. 

https://tinyurl.com/3fsyhhkk
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No jornalismo, os indicadores de credibilidade não têm uma definição única, os 

desenvolvidos pelo The Trust Project consiste em um processo de design centrado na 

experiência do usuário, disponíveis em páginas de notícias e projetados para serem facilmente 

reconhecidos e lidos por máquinas no código que produz tais páginas. O propósito é 

implementar um padrão global de transparência em sites de notícias, de acordo com seus 

princípios, os oito Indicadores de Credibilidade devem privilegiar as informações jornalísticas 

consideradas de confiança, isto é, oferecem indicações para os valores das notícias e integridade 

jornalística.  Foram criados em ações colaborativas entre editores de vários países, que se 

reuniram em seminários e oficinas. 

Os Indicadores de Confiança emergiram de uma colaboração liderada por 
Lehrman, que incluiu os principais editores em todo o mundo. Ela começou 
encomendando entrevistas individuais com usuários, para entender o que as 
pessoas valorizam nas notícias – e por quê e quando confiam nelas. Nas 
oficinas que se seguiram, os executivos de notícias casaram esses resultados 
com os valores do jornalismo, para identificar características subjacentes à 
qualidade e à confiabilidade das notícias: os Indicadores de Confiança. 
Através de design sprints e de um evento de desenvolvimento e engenharia, 
eles criaram um sistema para aumentar a abertura e a transparência das 
notícias, exibindo e sinalizando os Indicadores de Confiança83 (THE TRUST 
PROJECT, 2020). 

 Tecnicamente isso se dá por meio de tecnologia e inteligência algorítmica para marcar 

as notícias (markup)84, que são sinalizadas em buscadores como Google, Bing, Facebook, 

Twitter; e nos sites dos veículos por meio de rótulos ou etiquetas para sugerir confiança sobre 

os tipos de conteúdo informativos. Dito de outro modo, é uma combinação de recursos 

incorporados aos códigos de programação dos sites, o que nos leva a caracterizá-los como 

indicadores de credibilidade objetivos e subjetivos, qualitativos e automatizados. Tais 

indicadores, se bem utilizados, podem complementar a função de prestação de contas no 

jornalismo (HAMILTON; TURNER, 2009, p. 2).  

A dinâmica já acontece dessa forma: por exemplo, notícias em forma de texto ou vídeo 

do feed da rede social ou em buscadores de conteúdo têm uma etiqueta identificando se aquele 

conteúdo é notícia, opinião ou um conteúdo patrocinado. E mais, ao clicar no nome de quem 

assina a matéria em um site noticioso, surge um histórico desse autor, outras publicações, 

                                                 

83 Tradução livre do original. Disponível em: https://tinyurl.com/26m2mj42 . Acesso em: out. 2020. 
84 Com base na atividade de uma comunidade colaborativa, a Schema.org, foram criados esquemas para promover 

dados estruturados na internet. Tais esquemas são conjuntos de tipos, cada um associado a um conjunto de 
propriedades, no caso dos indicadores de credibilidade, o The Trust Project contribuiu para definição de 
esquemas para organizações de mídia. As empresas fundadoras de Schema.org são (Google, Microsoft, Yahoo e 
Yandex). Disponível em: https://schema.org/docs/about.html Acesso em: jan. 2021. 

https://tinyurl.com/26m2mj42
https://schema.org/docs/about.html
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prêmios, tempo de carreira e trabalhos realizados. Outro clique e o leitor é levado a informações 

sobre as políticas do site, código de ética, missão, correção de erros, quem financia o veículo, 

proprietários, data de criação etc. Em outras palavras, são recursos embutidos no código do 

artigo e do site para que os computadores façam a leitura, portanto, uma transparência que 

utiliza a tecnologia algorítmica com linguagem que padroniza e rotula as informações 

consideradas de confiança. Os idealizadores do projeto pressupõem que as redações adotantes 

dos indicadores teriam uma vantagem estrategicamente competitiva no mercado de 

informações por esclarecer quem e o que está por trás de uma notícia, assim, as pessoas 

poderiam avaliar facilmente se ela vem de uma fonte confiável. Entretanto, empiricamente e 

até o presente momento, as pesquisas para demonstrar estes efeitos na percepção do público são 

escassas, o que abre um campo de investigação promissor e relevante, já que existem inúmeras 

organizações adotantes dos Indicadores de Credibilidade. O conjunto de oito indicadores 

considerados condição fundamental para as organizações de notícias interessadas em integrar 

o The Trust Project são:  

 

1. Melhores práticas: apresentação de informações sobre financiamento do 
veículo, proprietários, sócios, patrocinadores, missão do veículo, 
compromissos éticos, diversidade de vozes, precisão para políticas de 
correções  
2. Jornalista: refere-se a expertise do autor da notícia, com detalhes sobre 
quem produziu a matéria, incluindo outros trabalhos e organizações de 
notícias em que atuou, experiências, premiações, formação, vínculo com o 
veículo que está atuando, presença em redes sociais, entre outras. 
3. Tipo de matéria (trabalho): etiquetas com o propósito de distinguir o tipo 
de trabalho, se é opinião, análise ou publicidade (conteúdo patrocinado), 
diferenciando-os de reportagens noticiosas. 
4.  Citações e referências: visa vincular documentos e as pessoas citadas em 
reportagens para evidenciar o acesso às fontes e materiais utilizados em 
investigações mais aprofundadas, pode incluir apoio científico, perfis em 
redes sociais, banco de dados acessados, texto, fotos, vídeos, enfim, todos os 
recursos para dar clareza aos leitores.  
5. Métodos: apresenta informações sobre como os repórteres decidiram 
apurar a matéria, por que a perseguiram e o que fizeram durante o processo.  
6. Apuração local: permite que as pessoas saibam quando a matéria teve 
origem local. Esse indicador pode evidenciar que o jornalismo local tem 
conhecimento das necessidades de sua comunidade. 
7. Diversidade de vozes: quais são os esforços e compromissos da redação 
para trazer diversas perspectivas através das diferenças sociais e 
demográficas? Como são incluídas as perspectivas e comunidades, 
estereotipadas? Ausentes?  
8. Feedback acionável: estimular a colaboração do público, estabelecer 
prioridades para a cobertura, garantir a responsabilização de pessoas e 
instituições poderosas contribuindo para o processo de reportagem e precisão. 
(PROJETO CREDIBILIDADE, 2021, online, grifo nosso). 
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2.5.1 Mínimo Protocolo Viável 

Segundo Magaldi e Neto (2019, p. 68), na nova economia no mundo dos negócios 

relevante é a organização com maior capacidade de aprender com o mercado. Os autores 

explicam que a demanda do mercado atualmente faz uma interface com o empreendedorismo 

digital, novos conceitos e práticas que “devem ser refletidos e absorvidos no mindset de todas 

as organizações”. Em suas orientações em conjunto com as recomendações de Sutherland 

(2019), foi possível compreendermos a dinâmica do Mínimo Protocolo Viável, configuração 

proposta pelo The Trust Project que, aparentemente, representa uma adaptação do termo 

Mínimo Produto Viável (em inglês, Minimum Viable Product), processo comum na criação de 

startups. Nessa visão, o MVP tangibiliza e notabiliza a necessidade de entregar ao mercado a 

versão mais simples e enxuta de um produto ou serviço, segundo os autores Magaldi e Neto 

(2019), os clientes são os “verdadeiros juízes dessa jornada” e que validam o serviço ou produto 

que está sendo testado minimamente, uma estratégia de segurança para não investir totalmente 

em um projeto sem ter certeza de que irá vingar. Em outras palavras, é uma versão-teste, uma 

espécie de amostra grátis do produto ou serviço para lançá-lo no mercado e observar as reações 

para, então, aprender com os resultados, serve também como uma forma de mitigar os riscos.  

No site do The Trust Project as informações sobre o Mínimo Protocolo Viável são 

restritas aos membros e protegidas por senha, mas a lógica parece ser a mesma, por meio desse 

protocolo mínimo, as empresas de mídia investem seus recursos para operacionalizar os 

critérios considerados básicos para adesão ao projeto, e está representado pela união de três 

indicadores-base (1) Melhores práticas; (2) Jornalista; (3) Tipo de matéria. Isso significa 

que não é necessário que o veículo integrante do projeto siga os oito critérios indicativos de 

credibilidade, mas ao menos três. Em outras palavras, se o jornalismo seguir o modelo das 

startups ao usar protocolos semelhantes para entregar notícias “enxutas”, possivelmente falte 

explicação e contextualização às práticas jornalísticas, configuração que foge aos ritos da 

transparência. Em nosso capítulo empírico (capítulo 3), apresentamos algumas dificuldades em 

relação à implementação e cumprimento das diretrizes de determinados indicadores, 

especialmente o oitavo e último indicador da lista (Feedback Acionável). Por meio das 

entrevistas, foi possível perceber certo receio dos veículos na abertura para a participação do 

público, moderar comentários e olhar para os usuários de redes sociais. No entanto, estes 

usuários são potenciais seguidores do veículo nestes espaços, ainda mais por ser um meio (as 

redes sociais) onde a informação circula livre de bloqueios, ou seja, sem a necessidade de pagar 

para ter acesso, espera-se um relacionamento aberto e transparente. De todo modo, esse é um 

terreno espinhoso para as empresas do ramo de notícias, entre tantos desafios a superar, elas 
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precisam encontrar maneiras de distinguir seguidores leais de robôs, partidários, extremistas, 

ativistas, entre outros.   

Por outro lado, ao fornecer informações sobre suas práticas, indicador (1) Melhores 

práticas, a organização de notícias demonstra seus compromissos com o público, respeito e 

intenções. Isso inclui informar a estrutura de propriedade e das fontes de financiamento 

(incluindo doações), declaração de independência editorial, seus lucros, associações, conflitos 

de interesse, quem são os proprietários, sócios e patrocinadores, qual a missão do veículo, 

divulga suas políticas de correção de erros, privacidade etc.  

São informações fundamentais para diferenciar o jornalismo de outros tipos de 

informações.  Além disso, estabelece o compromisso para as empresas aderentes em elaborar 

um código de ética para normatizar as atividades da profissão. Esse indicador fornece o link 

para cada obra individualmente, ou seja, a política de privacidade terá um link individual, a de 

correção de erros, o código de ética outro e assim por diante.  O The Trust Project cita dois 

exemplos de bons códigos de ética: The Society of Professional Journalists85 e da NPR86, uma 

associação de mídia independente e sem fins lucrativos.  

No que diz respeito à expertise dos autores de um conteúdo, o indicador (2) Jornalista87 

dá destaque para quem assina a matéria e a contribuição para outros trabalhos. Esse indicador 

inclusive coloca em evidência o jornalista que produziu a notícia, reportagem, análise e indica 

formas de contato, perfis em redes sociais, blogs etc. Ao ser elaborado, levou em conta a opinião 

dos usuários, que relataram que faz diferença saber quem está por trás da matéria e expressaram 

o desejo de um relacionamento com o jornalista. Em outras palavras, é um indicador que 

protagoniza o jornalista.  

O terceiro indicador (3) tipo de matéria rotula o tipo de trabalho jornalístico para 

distinguir relatos factuais de análises, opiniões e outros gêneros, por exemplo: notícia, análise, 

opinião, checagem de fatos, humor, conteúdo patrocinado e outros mais. Foi desenvolvido por 

um grupo de trabalho colaborativo de jornalistas de vários países, assim, para cada indicador 

há um grupo de jornalistas envolvidos em sua elaboração. Por enquanto, os veículos aderentes 

ao Projeto Credibilidade podem integrar os padrões de transparência do The Trust Project se 

implementarem estes três indicadores principais. No entanto, não significa que os outros 

indicadores tenham menos importância. As entrevistas, por exemplo, nos deram a compreensão 

                                                 

85 Disponível para consulta em: http://www.spj.org/ethicscode.asp  
86 Disponível para consulta em: http://ethics.npr.org/ 
87Documento do Google Docs: “Author/Reporter expertise Trust Indicator”. Disponível em: 

https://tinyurl.com/4uybmfx5  .Acesso em: set. 2020. 

http://www.spj.org/ethicscode.asp
http://ethics.npr.org/
https://tinyurl.com/4uybmfx5
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das reais dificuldades na implementação dos oito indicadores, elas são de ordem técnica, 

operacionais, financeiras e culturais.  

Por outro lado, a dinâmica para a implementação de um Mínimo Produto Viável ou 

Mínimo Protocolo Viável se dá em etapas, conforme já mencionamos anteriormente. São fases 

de implementação de um protocolo com vistas a desenvolver um produto minimamente 

aceitável, “o ideal é dar o produto o mais rápido possível para quem de fato irá usá-lo [...] você 

precisa entregar esse produto para o público assim que possível!” (SUTHERLAND, 2019, p. 

197).  Em cada etapa o produto vai sendo aprimorado, sem a necessidade de interrupções para 

ajustes, eles ocorrem durante o processo. Apesar de parecer algo incompleto, permite o 

aprimoramento do produto com base em uma etapa fundamental: o feedback.  

Desse modo, entende-se que o MVP é um produto estruturado com base nos padrões de 

transparência segundo os protocolos do The Trust Project. Por meio dos veículos noticiosos 

este produto, aos poucos, vai sendo lapidado, mas é entregue de forma rápida para quem de fato 

irá usufruir desse produto – o público.  

No Brasil, o lançamento oficial dos membros brasileiros do The Trust Project/Projeto 

Credibilidade foi em maio de 2019. Portanto, integram o Credibilidade e implementam o MVP 

desde o início, os veículos: Folha de S. Paulo, Poder 360, Nexo, Agência Mural, O Povo, 

Agência Lupa; em julho de 2021, mais dois veículos são adicionados à está lista: A Gazeta e 

Amazônia Real. Outros cinco ainda estão em fase de implementação do MVP: Gaúcha ZH, 

Jota, Jornal do Commercio, Ponte Jornalismo e Uol. Os veículos interessados em integrar o 

Projeto Credibilidade devem, primeiramente, responder a um questionário88, que visa avaliar 

as condições da empresa para a adoção do MVP. E ainda, os veículos membros podem utilizar 

a marca do The Trust Project (Trust Mark) em seus sites.  

Já integraram o projeto:  Época, Gazeta do Povo, O Estado de S. Paulo, Aos Fatos, O 

Livre, O Globo, Jornal de Jundiaí, Jornal da Cidade, Piauí, Valor Econômico e Nova Escola. 

O encerramento do consórcio com estas organizações foi anunciado via newsletter do Projeto 

Credibilidade sob a justificativa de não estarem cumprindo as diretrizes do Sistema de 

Indicadores de Credibilidade e o MVP. Com exceção da revista Nova Escola, que deixa o 

Credibilidade devido mudanças na linha editorial e agora passa a produzir planos de aula, cursos 

                                                 

88 O questionário é acessível por meio de um link para o formulário no Google Docs. Disponível em: 
https://tinyurl.com/fvnt93c7 . Acesso em: set. 2020. Essa informação pode ser acessada no arquivo do newsletter 
n. 40 de março de 2020. Disponível em:  https://tinyurl.com/5nt6ezhc   

https://tinyurl.com/fvnt93c7
https://tinyurl.com/5nt6ezhc
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online e materiais para a formação de professores, portanto, deixa de exercer a função de veículo 

cuja prioridade é fornecer conteúdo noticioso89.   

O conteúdo que compõem o Manual da Credibilidade foi atualizado em agosto de 2020, 

os acréscimos levam em conta a situação da pandemia de Covid-19 com tópicos informativos 

sobre o termo “infodemia”; trata da desinformação com base no modelo desenvolvido pela 

pesquisadora Claire Wardle; gráficos sobre a credibilidade da mídia na pandemia, evolução dos 

veículos de 2015 a 2020 e ilustrações sobre a desinformação, polarização e conteúdos digitais 

problemáticos. 

Conforme Diakopoulos e Koliska (2016, p. 15), os aspectos operacionais para essa 

abordagem de transparência que utiliza a tecnologia para a marcação de notícias são desafiantes, 

envolve preparação de dados, codificação, escrita, documentação, design, testes; aspectos éticos 

e de privacidade que podem surgir pela divulgação de dados, implicações legais entre outros.   

No entanto, redações sinalizam um interesse nesse tipo de operação focalizando 

estrategicamente no discurso de abertura e aproximação de seus públicos por meio da adoção 

de padrões de transparência. O Brasil segue a mesma linha de organizações de notícias 

consagradas mundialmente e que já aplicam os protocolos do The Trust Project, inclusive para 

Lehrman (2021), os protocolos não são diferentes porque os fundamentos do jornalismo são os 

mesmos em qualquer país.90 Assim como nestes locais, as redações brasileiras que se 

movimentam para atender estes padrões demonstram uma intenção de promover a 

transparência, com potencial para se tornar tendência na mídia brasileira.  

Desse modo, nos interessa compreender os compromissos das organizações com valores 

éticos, a honestidade em suas transações e como pretendem incidir positivamente sobre as 

audiências de notícias a fim de adotar padrões de transparência e prestação de contas para o 

público de notícias no país. Onde persiste a opacidade e quais são as perspectivas de mudanças 

nas organizações de mídia? Queremos investigá-las, descrevê-las e caracterizá-las. Nesse 

sentido, aprofundamos a análise do protocolo de transparência do Projeto Credibilidade bem 

como a sua implementação nas redações, a partir do terceiro capítulo deste estudo. 

 

2.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Este estudo considera o fenômeno da transparência um objeto de reflexão que se coloca 

como um desafio para o jornalismo digital sob dois aspectos distintos: a) a sua posição como 

                                                 

89 Newsletter do Projeto Credibilidade, edição 40, março de 2020. Disponível em: https://tinyurl.com/5nt6ezhc 
Acesso em: fev. 2021.  

90 Ver entrevista com Sally Lehrman: Disponível em: https://tinyurl.com/z3ct6b5z . Acesso em: fev. 2021. 

https://tinyurl.com/5nt6ezhc
https://tinyurl.com/z3ct6b5z
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valor ético normativo para o jornalismo; b) a sua implementação como técnica nas práticas da 

profissão. Esta seção apresenta os aspectos metodológicos tomando como base o estudo de 

casos múltiplos desenhado para esta pesquisa.  

O estudo de caso “é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos” (YIN, 2005, p. 32). Como tal, este 

método é caracterizado pelo estudo exaustivo de um ou mais objetos e assim, permitindo um 

conhecimento amplo (GIL, 1995). Segundo Yin (2005), o estudo de caso é uma técnica 

apropriada quando se quer examinar acontecimentos contemporâneos, inclusive é recomendado 

quando se pretende realizar observações diretas e entrevistas com as pessoas envolvidas nos 

acontecimentos estudados. Ventura (2007) recomenda os estudos de casos múltiplos quando 

vários estudos são conduzidos simultaneamente, o que pode ser vários indivíduos, várias 

organizações, por exemplo. 

Estudar o jornalismo contemporâneo e o fenômeno da transparência exige muitas vezes 

da pesquisadora um acompanhamento quase em tempo real, tendo em vista que o jornalismo se 

move constantemente, adquire forma e contexto num fluxo contínuo e imparável de 

transformações onde nada é previsível ou controlado. Nesse sentido, Yin (2005) recomenda o 

estudo de caso quando se quer responder questões do tipo como e por quê. Portanto, é uma 

estratégia que visa a compreensão de fenômenos sociais complexos e de múltiplas variáveis – 

nisso reside o diferencial desse método qualitativo, a ampla possibilidade de lidar com várias 

evidências – documentos, artefatos, entrevistas e observações e, ainda, a possibilidade de 

cruzamento dos casos. Assim, adotamos essa abordagem como a estratégia metodológica mais 

adequada e com potencial para acrescentar reflexões e contribuições aos estudos do jornalismo 

e da transparência. Mais especificamente, da transparência como valor e prática na atividade 

jornalística. 

Dada a escassez de estudos científicos aprofundados sobre o tema no Brasil, tanto à 

época das primeiras leituras realizadas no começo do ano de 2019, até a submissão desta 

dissertação para a qualificação no Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de 

Santa Catarina, optamos, conforme orienta Gil (2002), pela pesquisa exploratória-descritiva, 

inclusive, em relação aos objetivos do estudo. Exploratória porque o tema da transparência no 

jornalismo é mais aprofundado nas pesquisas internacionais com ênfase a partir dos anos 2000, 

nos Estados Unidos e Europa. Por esse motivo, a pesquisa também é descritiva, já que pretende 

esclarecer a operacionalização dos Indicadores de Credibilidade em três casos específicos: o 

jornal Folha de S. Paulo, Poder 360 e O Povo. “As pesquisas descritivas são, juntamente com 
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as exploratórias, as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a 

atuação prática” (p. 42). 

A definição dos casos levou em conta onde os Indicadores de Credibilidade estão sendo 

implementados, nesse caso, as redações; a identificação de quanto e qual tipo de transparência 

é praticada por estas organizações, como influenciam os processos editoriais e a rotina dos 

profissionais. E permitir inferências sobre como o projeto ajuda a difundir uma cultura de 

transparência no jornalismo brasileiro.  

 

2.6.1 Definição dos casos 

No intuito de conhecer como se dá a implementação dos Indicadores de Credibilidade 

nas redações brasileiras, selecionamos para este estudo, três veículos noticiosos que já adotam 

o Sistema de Indicadores de Credibilidade há dois anos; e o próprio Projeto Credibilidade e 

seus dirigentes no Brasil: Ângela Pimenta e Francisco Rolfsen Belda. Essa escolha leva em 

consideração aspectos relacionados às pessoas por trás deste processo de consolidação dos 

indicadores na rotina produtiva dos jornalistas. Dito de outro modo, nossos critérios para a 

definição dos casos envolve as organizações comprometidas com os padrões de transparência, 

seus repórteres e editores bem como os gestores que capacitam as equipes para atuar conforme 

as diretrizes do The Trust Project. 

A atuação do Projeto Credibilidade nas redações envolve a participação de editores e 

repórteres, proprietários e/ou responsáveis pelos veículos, que devem estar de acordo e 

comprometidos com os protocolos de transparência; e dispostos a realizar alterações em guias, 

processos, políticas e manuais de conduta.  

Por exemplo, o jornal Folha de S. Paulo (impresso e digital), com cem anos de atividade 

(em 2021), é o jornal de maior tiragem e circulação entre os diários nacionais e de interesse 

geral91 e um dos primeiros adotantes dos Indicadores de Credibilidade, há mais de um ano vem 

readequando suas políticas e manuais para se apresentar em conformidade aos padrões The 

Trust Project e utilizar a marca. Isso requer do veículo uma disponibilidade, destinação de 

recursos, capacitação digital e atribuições de responsabilidades para atender essa demanda.  

O Poder 360 é um jornal digital que deu início às atividades no jornalismo profissional 

a partir dos anos 2000, com sede em Brasília sob a direção do jornalista Fernando Rodrigues, 

cujos assuntos giram em torno do poder e da política. É uma das primeiras operações 

jornalísticas nativas digitais e contínua na internet aqui no Brasil.  

                                                 

91 Fonte: IVC Brasil (Instituto Verificador de Comunicação). 
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O jornal O Povo é o mais expressivo e mais antigo meio de comunicação do Ceará, 

fundado em 1928. No ano de 2001 começou a produzir conteúdo específico para internet e, em 

2006, foi criado O Povo Online, sendo a maior referência em notícias online na região. 

Assim, identificamos em cada veículo os sujeitos-chave que participam desde o 

princípio dessa transição e fases de implementação, que são os gestores, editores, repórteres e 

ombudsman. Cabe ressaltar a importância de entrevistar as pessoas designadas para atender tais 

processos e fazê-los vigentes já que ocupam posições estratégicas para o desempenho dos 

Indicadores de Credibilidade e de todo processo na redação do veículo. Portanto, consideramos 

os três casos selecionados adequados para a representatividade das redações brasileiras que 

buscam padrões de transparência no jornalismo que praticam. 

 

2.7 PERCURSO METODOLÓGICO 

O objetivo deste estudo é examinar as contribuições dos indicadores do Projeto 

Credibilidade para a implementação e promoção da transparência como valor e prática em três 

redações: o jornal Folha de S. Paulo; Poder 360 e jornal O Povo. Significa observar o seu 

funcionamento e absorção nas redações, bem como descrever o seu impacto nos valores e nas 

práticas profissionais para, então, caracterizá-los. Assim, tomamos como base bibliografias 

nacionais e internacionais cujas discussões tratem de assuntos relacionados à transparência no 

jornalismo e seus fatores de contexto. Portanto, o estudo concentra-se, primeiramente, numa 

análise documental das diretrizes e padrões de transparência do Sistema de Indicadores de 

Credibilidade do Projeto Credibilidade, cuja estrutura é formada por oito Indicadores de 

Credibilidade. Como tal, estes indicadores estão distribuídos nas políticas e melhores práticas 

das redações apresentando parâmetros de transparência distintos. O alvo do Projeto 

Credibilidade são as organizações de notícias, mas suas diretrizes se estendem para jornalistas 

cidadãos e jornalistas ativistas, conforme consta no site92; quanto mais veículos aderentes, mais 

as práticas são propagadas e assim, é possível que a transparência tome proporções de grande 

valor para uma cultura participativa e inclusiva no jornalismo nacional. 

Para esta análise, as informações mais importantes são sobre a implementação dos 

protocolos do Projeto Credibilidade, sua absorção e como isso se reflete na rotina de trabalho. 

E para descobrir a maneira que isso ocorre, planejamos entrevistas em profundidade e 

individuais com gestores do Projeto Credibilidade, diretores-executivos, editores e repórteres 

dos três veículos cuja implementação dos Indicadores de Credibilidade já se dá há mais de 24 

                                                 

92 Ver: Questões frequentes. Disponível em: https://tinyurl.com/7zkfe3fm ,Acesso em: jun. 2020. 

https://tinyurl.com/7zkfe3fm
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meses. De acordo com Duarte e Barros (2005), esse recurso de entrevistas em profundidade 

permite identificar diferentes maneiras de perceber e descrever os fenômenos.  

Entre os procedimentos adotados, inicialmente preparamos o projeto de pesquisa, que 

foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina, 

concomitantemente, foi realizado o contato preliminar com os veículos, identificamos o seu 

responsável jurídico para concordar e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) autorizando nossa intervenção junto aos jornalistas de cada organização. Foi por 

intermédio desse representante jurídico que identificamos os jornalistas responsáveis pelas 

operações junto ao Credibilidade. Cada jornalista recebeu o TCLE, assinou e concordou em 

participar do estudo. O procedimento a seguir foi encaminhar no dia 29 de maio de 2020, via 

sistema, os documentos ligados ao estudo à Plataforma Brasil93: projeto de pesquisa da 

dissertação, autorização dos veículos, TCLE e a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos (CEPSH-UFSC) para a realização de pesquisa com seres humanos em 

Ciências Humanas e Sociais: resolução 510/16, do Conselho Nacional de Saúde. Após alguns 

ajustes solicitados, recebemos a aprovação no dia 06 de junho de 2020. 

Os participantes do estudo estão identificados da seguinte forma: S1OP, S2OP, S3OP 

como os sujeitos pertencentes à redação do jornal O Povo, são jornalistas com cargo de chefia, 

repórter e ombudsman. Optamos por não revelar o cargo específico para garantir o sigilo 

acordado no TCLE. Portanto, de forma mais generalizada, ao longo da análise das entrevistas, 

vamos nos referir aos sujeitos como “participante da pesquisa”, “jornalista”. Da mesma forma, 

S1P360, S2P360 como os sujeitos que integram a redação do jornal digital Poder 360. S1FSP 

como o sujeito pertencente ao jornal Folha de S. Paulo. E aqui cabe uma observação: neste 

veículo, em específico, entrevistamos apenas um sujeito que ocupa uma função de gestão. 

Segundo informações adquiridas na entrevista, o repórter quando começa a trabalhar na redação 

da Folha, já está apto a cumprir todos os protocolos e diretrizes editoriais que o veículo já 

adotava antes mesmo de ser membro do The Trust Project/Projeto Credibilidade, não havendo, 

portanto, necessidade alguma de adaptação da equipe de reportagem para a implementação dos 

Indicadores de Credibilidade, isso já é incorporado na rotina dos profissionais da redação, com 

exceção da foto do repórter, que por medidas de segurança a Folha não adota. (S1FSP, em 

entrevista à autora, 5/2/2021). 

As entrevistas seguiram roteiros distintos, disponíveis no Apêndice A, identificados 

apenas pelo nome do veículo, mas foram planejados para repórteres, editores (as), diretores-

                                                 

93 Disponível em:  https://tinyurl.com/24ydc325j . Acesso em: jun. de 2020.  

https://bittylink.com/iuj
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executivos (as) e ombudsman; no caso do Projeto Credibilidade, os coordenadores estavam 

cientes que suas identidades seriam reveladas.  

As questões buscaram responder desde perguntas mais estruturais em relação à 

implementação dos Indicadores de Credibilidade nas redações, até aspectos que se reflitam nas 

práticas jornalísticas dos entrevistados, principais dificuldades, pontos positivos e/ou negativos 

e percepções sobre a transparência no jornalismo. Os roteiros serviram apenas como uma base 

para a pesquisadora, diversas perguntas surgiram no decorrer da entrevista e cada profissional 

e redação possuem suas especificidades e cultura de trabalho própria. No total, foram oito 

pessoas entrevistadas, o volume de material coletado originou 6h55min de gravações e 70 

páginas de transcrição. 

Os encontros foram realizados a partir do segundo semestre de 2020, após a liberação 

do Comitê de Ética em Pesquisa, a primeira entrevista foi em novembro, a última em fevereiro 

de 2021. Todas na modalidade remota por meio da plataforma Skype e as entrevistas gravadas, 

com o consentimento dos participantes. Esse método foi a melhor opção diante da situação 

sanitária do país, de pandemia, incertezas nos deslocamentos aéreos e medidas protetivas de 

contágio bem como o esvaziamento das redações. Os jornalistas contatados trabalham em modo 

home office desde março de 2020. 

Os coordenadores do Projeto Credibilidade foram entrevistados em conjunto, Angela 

Pimenta e Francisco Rolfsen Belda se revezaram para responder as perguntas da pesquisadora. 

Está identificada pelo nome, já que as suas ocupações como gestores do projeto no Brasil são 

de conhecimento público e não ocasionam riscos aos participantes. No caso das entrevistas com 

ombudsman, repórteres e editores, justificamos o sigilo, pois alguns temas podem ser 

considerados sensíveis no ambiente de trabalho podendo gerar desconfortos ambientais, 

perseguições ou danos laborais. As entrevistas foram agendadas e realizadas individualmente, 

com garantia de anonimato e respectiva guarda e manutenção dos dados em meios seguros, 

como mídias físicas. 

Falar sobre transparência e jornalismo como conceitos unidimensionais é insuficiente, 

na prática, como já mencionado neste estudo, ela pode assumir várias formas, servir como um 

instrumento técnico para jornalistas. Para organizações noticiosas pode ser mais uma estratégia 

comercial e/ou uma forma de legitimar a informação que produz. No entanto, a transparência 

pode reduzir a desconfiança e induzir o público a consumir notícias porque adiciona elementos 

de confiança (KARLSSON, 2020). 

De acordo com Braga (2005, p. 288), fazer pesquisa solicita cuidadoso planejamento, 

uma observação empírica precisa de instrumentos para direcionar as observações e de 
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organização. Foi com esse propósito que organizamos o capítulo empírico em três eixos de 

análise: transparência recomendada, transparência observada, transparência desejada.  

O primeiro eixo compreende descrever as motivações do Projeto Credibilidade para a 

realização desse projeto no Brasil, a implementação do protocolo. Em paralelo, analisar os 

efeitos de transparência que o projeto promove nas redações, a metodologia, a mobilização das 

organizações noticiosas para estar em conformidade com os padrões do The Trust Project, os 

indicadores adotados por cada um dos três veículos noticiosos e, com isso, identificarmos os 

graus e variações para a implementação da transparência nas redações bem como sua percepção 

por parte dos jornalistas. A transparência recomendada diz respeito às premissas do Projeto 

Credibilidade, seu propósito, compromissos e responsabilidades frente à tarefa de promover 

uma mudança no modo de fazer das organizações jornalísticas e dos jornalistas. Por tratar de 

aspectos de gestão e recomendação de boas práticas, pode ser considerado um agente para a 

mudança de cultura organizacional. No entanto, também interfere nos processos editoriais e nas 

práticas jornalísticas quando sugere diretrizes e padrões para apuração, publicação e 

distribuição de notícias. 

Os três eixos de análise não são independentes, foram construídos à medida que 

observamos a transparência como um objeto complementar das práticas jornalísticas para 

organizações noticiosas em busca de credibilidade, mas essencial para fortalecer a atuação 

jornalística, bem como os princípios e valores da profissão. 

O segundo eixo discute a transparência observada diz respeito à análise conjunta das 

recomendações do protocolo e diretrizes do Sistema de Indicadores de Credibilidade. Os 

resultados da primeira categoria de análise nos deram condições de tensionar esses dados 

obtidos com os padrões de transparência adotados pelas organizações noticiosas participantes 

do estudo. Aqui, os entrevistados discorrem sobre os Indicadores de Credibilidade, os mais 

utilizados e sua influência nas práticas profissionais. Este eixo também permite um cruzamento 

de informações e associações aos principais teóricos da transparência no jornalismo. Nessa fase, 

a qual consideramos de observação e verificação, os Indicadores de Credibilidade são 

consultados para, então, verificarmos como são, de fato, implementados nas redações 

estudadas. 

Outro aspecto dessa organização em eixos de análise está relacionado à literatura sobre 

transparência, conforme mencionado anteriormente, é vasta e de definição imprecisa. Isso pode 

gerar dúvidas sobre o que deve ser transparente, saber quem e quais procedimentos. As formas 

de transparência apresentados no capítulo um (item 1. 3.1) e suas dimensões (1.3.2) facilitam 

esse entendimento. 
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 A depender da forma e dimensão, a transparência adquire determinadas características 

e intensidade (graus) diferenciados, trata de responsabilidades diferentes, mas com os mesmos 

objetivos: dar visibilidade ao jornalismo e jornalistas por meio da abertura para a divulgação de 

suas práticas; responsabilizar organizações noticiosas e jornalistas pelo tratamento dado às 

notícias e, desse modo, melhorar a qualidade e credibilidade da informação que circula no 

ecossistema digital (KARLSSON, 2020; KOLISKA, 2015; SINGER, 2010). São aspectos que 

organizam a informação que precisa ser divulgada para que os públicos (investidores, leitorado, 

instituições) tenham condições de avaliar o trabalho jornalístico.  

Transparência desejada refere-se ao terceiro e último eixo de análise, corresponde ao 

ideal desejável para organizações de notícias comprometidas com o protocolo de transparência 

do Projeto Credibilidade. Sobretudo, diz respeito às noções de transparência aplicada ao 

jornalismo de acordo com os principais teóricos. Com base nas observações dos participantes 

da pesquisa, refletimos sobre o que já foi realizado e as principais dificuldades relatadas por 

jornalistas e gestores, concomitantemente, identificamos alguns pontos que precisam de 

atenção, aspectos limitantes da transparência da parte de quem recomenda o protocolo e dos 

veículos que o implementam. Conforme Jane Singer (2015), “paredes” que precisam ser 

derrubadas para que a transparência não se torne apenas nominal, ou seja, quando a informação 

é apenas divulgada, mas não são viabilizados os recursos adequados para que seja assimilada 

pelas pessoas que acompanham as notícias em veículos noticiosos.  

Feita a descrição dos eixos de análise preparados para esta pesquisa, no Capítulo 3, 

último deste estudo, serão aprofundados os entendimentos de como a transparência, 

impulsionada pelo Projeto Credibilidade, é implementada e os efeitos que produz nos valores e 

nas práticas jornalísticas dos sujeitos selecionados para o estudo. 

Por fim, são abordadas as percepções dos entrevistados sobre o que significa a 

transparência no jornalismo associando o termo a outros princípios comuns à atividade 

profissional. 
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CAPÍTULO 3  

CAIXA PRETA À CAIXA DE VIDRO: IMPLEMENTAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA 

NO JORNALISMO DA FOLHA DE S. PAULO, PODER 360 E O POVO 

 

A transparência é considerada um ideal desejável para organizações de notícias definida 

por Chadha e Koliska (2015, p. 216) como a capacidade de o jornalismo dar visibilidade aos 

seus processos, fontes, métodos e decisões que entram na produção de uma notícia. Sua 

manifestação quando incorporada às rotinas produtivas de jornalistas pode ser identificada 

antes, durante e após uma publicação (CRAFT, 2019; KARLSSON, 2010); e no compromisso 

das organizações jornalísticas com a adoção de padrões de transparência que devem fazer parte 

das políticas editoriais e cultura da empresa. Significa implementar a transparência em toda a 

sua dimensão (produtor, processo de produção e organização noticiosa). Isso é possível às 

organizações de notícias e jornalistas que atenderem a característica principal da transparência, 

a abertura, sobretudo envolve três aspectos interconectados: a disponibilidade de transparência, 

a divulgação e os meios para assimilar as informações e a participação do público (CRAFT, 

2019; KARLSSON, 2010).  

Numa perspectiva recente, Karlsson (2020, p. 14) considera a “transparência do 

ambiente” como mais uma forma de transparência. O autor enfatiza que, para aumentar a 

confiança no jornalismo, é o desempenho jornalístico que deve ser central, e não qualquer 

informação que possa ser relevante. Assim, a transparência ambiental pode ser entendida como 

técnicas ou ferramentas que são utilizadas/adicionadas por produtores de notícias nas 

proximidades de conteúdos noticiosos. Por meio da avaliação e associação de conteúdo, os 

consumidores de notícias têm condições de contextualizá-las e dar novos significados ao 

conteúdo disponibilizado. São ferramentas que incluem, mas não estão limitadas, a hiperlinks, 

opiniões pessoais de jornalistas e a marcação por tipo de conteúdo, por exemplo, se algo é uma 

notícia ou conteúdo patrocinado. Assim, entende-se que a transparência no jornalismo pode se 

manifestar de quatro maneiras distintas, porém, interconectadas, ou seja, precisa haver uma 

disponibilidade por parte de organizações noticiosas e jornalistas em relação ao desempenho 

de suas atividades; nesse processo está envolvido a explicação dos métodos e tomada de 

decisão, que caracteriza a transparência de divulgação; bem como criar instrumentos para dar 

contexto e sentido às notícias perante o público (transparência ambiental); e para que esse 

processo seja completo precisa da participação do público. Dessa forma, podemos entender 

que a transparência é cíclica e seus elementos se complementam. Para Jane Singer (2015), no 

jornalismo, a transparência significa “derrubar muitas paredes”, em vista de que as redações 
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são comparadas à caixas pretas, impenetráveis. Portanto, um processo que envolve mudanças: 

de hábitos, cultura profissional e organizacional. Sobretudo, uma disposição para dialogar 

coletivamente com outras áreas do conhecimento e empresas. 

O capítulo analisa, categoriza e descreve a implementação e os efeitos dos Indicadores 

de Credibilidade na rotina produtiva dos jornalistas, avalia a intensidade e variações de 

transparência entre as organizações e jornalistas, como é concebida nestes ambientes. Com o 

resultado das entrevistas foi possível examinar cuidadosamente cada Indicador de Credibilidade 

e onde se aplicam. Em alguns casos, observamos aspectos sensíveis e limitantes de seu uso. Ao 

final, caracterizamos o tipo de transparência que prevalece nas redações estudadas.  

 

3.1 TRANSPARÊNCIA RECOMENDADA 

O primeiro eixo, categorizado como transparência recomendada, inclui a implementação 

do protocolo de transparência, motivações do Projeto Credibilidade e sua metodologia. Trata-

se da arrumação das redações e o que se espera delas para a construção e/ou adaptação de seus 

documentos e processos em conformidade ao protocolo de transparência do The Trust Project. 

Neste eixo abordamos também aspectos relacionados à etiquetagem de conteúdo, identificação 

do autor e sua privacidade. 

 

3.1.1 Motivações do Projeto Credibilidade  

Conforme abordagem anterior, desde 2016 o Projeto Credibilidade se dedica à missão 

de recomendar às organizações de notícias um Sistema de Indicadores de Credibilidade, com 

diretrizes e protocolos materializados em oito Indicadores de Credibilidade para organizações 

de notícias.  

Os colíderes do The Trust Project no país, Angela Pimenta e Francisco Rolfsen Belda 

coordenam a implementação desse sistema nos veículos brasileiros. Suas responsabilidades 

incluem:  

Assistir os veículos brasileiros adotantes na implementação dos Indicadores 
de Credibilidade (políticas editoriais, design e markup); atualizar o website 
institucional e o Manual da Credibilidade; publicar a newsletter em português 
com periodicidade ocasional para divulgar as notícias do projeto no Brasil; 
engajar os parceiros brasileiros do The Trust Project em eventos nacionais 
relacionados à credibilidade jornalística e em iniciativas conjuntas, como 
campanhas de mídias social, entre outras atividades, com a rede global; 
atividades de educação midiática, como a participação em eventos 
acadêmicos, jornalísticos e da sociedade civil para promover os princípios do 
The Trust Project – tais como a honestidade, precisão e justiça, compromisso 
em reconhecer e corrigir os próprios erros, informações sobre a propriedade 
do veículo jornalístico e informações sobre a experiência de jornalistas autores 
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de conteúdos publicados – e também sobre as relações entre a liberdade de 
expressão e o jornalismo independente. (PROJETO CREDIBILIDADE, 2021, 
online).  

Quando questionados sobre as motivações para a associação com o The Trust Project, 

Angela Pimenta e Francisco Belda explicam que a ideia chegou ao Brasil em 2016, por 

intermédio do PROJOR – Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo. Segundo os 

coordenadores, o jornalismo nacional vinha passando por inúmeras dificuldades em relação à 

sustentabilidade do negócio das notícias, sobretudo uma crise de credibilidade perante as 

audiências. Nesse período os futuros colíderes buscavam um projeto interessante para 

acrescentar ao escopo de pesquisas do PROJOR. A situação do jornalismo no âmbito mundial 

era cada vez mais preocupante, o fenômeno das populares fake news se alastrava, atingindo em 

cheio os veículos e jornalistas, inclusive brasileiros.  

O The Trust Project nascia e nasceu de uma pesquisa extensiva de uma 
jornalista [Sally Lehrman], de um de nós jornalistas, junto com 80 
organizações noticiosas, entrevistando pessoas “comuns” pra saber como elas 
estavam vendo a questão da crise do jornalismo diante da disrupção digital e 
como é que elas percebiam a relação de jornalistas e veículos com relação à 
vida delas [...] o foco era nas pessoas que recebem as notícias. Além desse 
foco no usuário da notícia que era muito importante, era a questão de ser 
jornalistas montando aquilo que seria a espinha dorsal do bom jornalismo, do 
ponto de vista de jornalistas, de pessoas do ofício, de entidades muito 
próximas à ética jornalística feito American Press Institute, grandes 
organizações noticiosas, como a BBC, entre muitas outras. Isso levou à 
depuração de quase 40 sinais do que seria o bom jornalismo pra o que hoje a 
gente chama dos oito Indicadores de Credibilidade. (Angela Pimenta, em 
entrevista à autora, 5/2/2021).  

Segundo Angela, Sally Lehrman idealizou um projeto coletivo, com o uso de algoritmos 

para amplificar e realçar o jornalismo de qualidade, conforme estão organizados hoje os 

Indicadores de Credibilidade. Na proposta de Sally Lehrman para o The Trust Project, o 

algoritmo parece adquirir o valor de um talismã para o jornalismo já que o seu uso adequado 

pode destacar valores e procedimentos jornalísticos. 

Os algoritmos são considerados complexas caixas pretas, desconhecidas 

(DIAKOPOULOS e KOLISKA, 2017). Contudo, cada vez mais se misturam às práticas 

jornalísticas (ZAMITH, 2018) e a transparência é considerada um instrumento valioso para 

reduzir a confusão em torno dos algoritmos e o seu uso adequado no jornalismo. Segundo 

Zamith, os algoritmos não têm uma definição única, mas enfatiza que duas tendências são 

dominantes na literatura: social e técnica. No caso da primeira, são definições muito criticadas 

como sendo tecnologicamente determinísticas para controle das estruturas e valores sociais pelo 
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poder dado à codificação. Enquanto as definições técnicas são as mais usuais no campo da 

Ciência da Computação e Engenharia.  

A definição técnica de um algoritmo refere-se a uma série finita de regras ou processos 

descritos com precisão cujo propósito serve para resolver um problema ou realizar uma tarefa 

por meio de estágios e dados computacionais que especificam procedimentos (Ibid, p. 2). 

Concepção essa que parece estar mais associada ao objetivo do The Trust Project em relação 

ao uso de algoritmos para recomendar notícias e solucionar os problemas de confiança e 

credibilidade no jornalismo. 

De acordo com a coordenadora Angela Pimenta, o êxito desse projeto no Brasil depende 

da colaboração, os veículos devem querer tornar-se mais transparentes e, nesse sentido, o 

trabalho do Projeto Credibilidade com os veículos é de recomendação. É um projeto mundial, 

veículos que se candidatam a ingressar essa rede The Trust Project precisam demonstrar qual é 

a sua real disposição de se tornarem comprometidos com princípios éticos e protocolos 

editoriais mais transparentes.  

Ao se propor ao desenvolvimento de padrões de transparência, o The Trust 

Project/Projeto Credibilidade está, significativamente, definindo como avaliar a qualidade das 

fontes de notícias no meio digital. 

 

3.1.2 Protocolo de transparência: ordem normativa e técnica  

Padronizar informações no meio digital, disponibilizar protocolos editoriais e 

compromissos éticos no contexto social e cultural tão diverso das redações no país é um esforço 

que exige envolvimento, ações conjuntas e a receptividade das organizações a esse processo de 

implementação. Francisco Belda explica que é um processo com nuances, idas e vindas, altos 

e baixos, algo natural quando se lida com instituições diversas, veículos de diferentes portes e 

naturezas organizacionais, por exemplo,  

[...] alguns são nativos digitais, outros são jornalões impressos que lentamente 
renovam suas operações, alguns veículos têm equipes de tecnologia próprias 
e essas equipes estão mais preparadas a responder rapidamente a 
implementações e a sofisticações dos seus sistemas de publicação, os 
chamados CMS (Content Management System), então, eu posso dizer que 
varia muito, de acordo com o porte, perfil e também o momento de cada 
organização, porque o diálogo do veículo com o Projeto Credibilidade e com 
o The Trust Project - isso não é diferente em nível internacional - ele também 
tá sujeito a uma concorrência entre prioridades internas dos veículos. 
(Francisco Belda, em entrevista à autora, 5/2/2021). 
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Essencialmente, a tecnologia e a internet são elementos que tornam possível um 

jornalismo mais transparente. A combinação desses elementos aliados ao uso de algoritmos 

favoráveis ao jornalismo, incentivam as organizações noticiosas à transparência.  

Conforme Diakopoulos (2020) a mesma tecnologia que é empregada para fins de 

desinformação, nas mãos certas, pode aprimorar a produção de informação noticiosa, com 

algoritmos reconhecendo veículos jornalísticos. O autor enfatiza que a transparência e 

tecnologia estão conectadas, é uma relação que abre oportunidades e possibilidades para exibir 

produtos jornalísticos de uma maneira multivariada, pode usufruir de vários instrumentos, 

formatos e canais de mídia para divulgação de notícias, reportagens e os compromissos das 

organizações com qualidade informativa.  

De acordo com Zamith (2019), a produção de notícias se tornou dependente de novas 

tecnologias e são moldadas por arranjos dentro dos espaços jornalísticos. Tais arranjos tem 

ligação com as posições fluídas de atores e atividades e das audiências dentro de um sistema. 

Nesse sentido, atividades tecnologicamente específicas adquirem status privilegiado em alguns 

espaços jornalísticos contemporâneos, o autor explica que o jornalismo é composto de uma rede 

complexa (ou redes) que inclui humanos e não-humanos. Um exemplo disso é o uso do 

jornalismo automatizado em que algoritmos criados por humanos servem para automatizar 

alguns processos de produção de notícias e que pode favorecer a informação jornalística no 

atual contexto hiperinformativo. O The Trust Project tenta se valer disso quando utiliza 

marcadores algoritmos que são indexados no código do site do veículo com o propósito de 

identificação, de que se trata de um site noticioso que segue parâmetros básicos de jornalismo. 

Isso se reflete nos buscadores (Google e Bing) e redes sociais, que passam a identificar, por 

exemplo, que o Poder 360 é um site de jornalismo que publica notícias.  

Desse modo, o processo de implementação dos Indicadores de Credibilidade nas 

redações é conjunto, de ordem normativa e técnica. Primeiro, requer tempo para que os veículos 

possam fazer uma revisão e atualização de seus documentos, como por exemplo, a política de 

ética, se ela ainda não existe passa a ser discutida na redação e somente depois implementada; 

repórteres são incentivados a identificar-se assinando suas matérias, acrescentando 

minibiografias sobre si e suas produções. Do ponto de vista técnico, Francisco Belda diz que a 

recepção ao projeto tem sido boa, mas enfatiza que alguns veículos estão mais preparados para 

uma implementação rápida, sobretudo nas redações com perfil nativo digital, “com equipes de 

tecnologia e habituadas com o desenvolvimento de design, de UX (User Experience) e de 

implementação de códigos de markup no seu CMS” (Francisco Belda, em entrevista à autora, 

5/2/2021). O professor explica que esse markup refere-se às adequações que precisam ser feitas 
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no código-fonte dos softwares de publicação, é uma ação necessária para que as páginas do 

veículo expressem em linguagem XML94 os scripts que definem a nomenclatura do protocolo, 

Isso faz com que não apenas os leitores, mas também as máquinas, os 
algoritmos, os mecanismos de busca sejam capazes de reconhecer aqueles 
traços distintivos dos Indicadores de Credibilidade, que são padronizados de 
acordo com uma nomenclatura desenvolvida pela Schema.org (organização 
internacional dedicada em ontologias de linguagem XML para que essa 
nomenclatura seja internacionalmente padronizada). (Francisco Belda, em 
entrevista à autora, 5/2/2021).  

A necessidade de fornecer experiências para os usuários que acessam sites surgiu da 

expansão da internet que a partir de 1990 proliferou a comunicação interativa entre pessoas 

e sistemas computacionais fora de ambientes profissionais. A interação humano-computador 

(IHC) fora dos domínios profissionais pode ser aplicada em contextos de lazer, varejo 

eletrônico e consumo de notícias, entre outros. Em vista disso, aspectos estéticos, de 

diversão, navegabilidade e usabilidade, por exemplo, são explorados para proporcionar uma 

melhor experiência para usuários, ou seja, é um conceito baseado em tecnologias interativas 

programadas para proporcionar experiências positivas para o usuário (ARANYI; SCHAIK, 

2015, p. 2471). 

Uma definição de “experiência do usuário” consiste em fatores que podem influenciar a 

relação entre usuário final, organização e produto. De acordo com a International Organization 

for Standardization (ISO 9241-210, 2010, online), a experiência do usuário inclui:  

As emoções, crenças, preferências, percepções, conforto, comportamentos e 
realizações dos usuários que ocorrem antes, durante e após o uso [...] a 
experiência do usuário é uma consequência da imagem da marca, 
apresentação, funcionalidade, desempenho do sistema, comportamento 
interativo e recursos de assistência de um sistema, produto ou serviço. 
Também resulta do estado interno e físico do usuário resultante de 
experiências anteriores, atitudes, habilidades e personalidade; e do contexto 
de uso95.  

 

                                                 

94 Sempre por trás do design e do texto dos sites, há uma linguagem própria, uma delas é o XML (Extensible 
Markup Language), uma linguagem de marcação que define um conjunto de regras para codificação de 
documentos. 

95 Tradução livre do original: “User experience: user’s perceptions and responses that result from the use and/or 
anticipated use of a system, product or service. Users’ perceptions and responses include the users’ emotions, 
beliefs, preferences, perceptions, comfort, behaviours, and accomplishments that occur before, during and after 
use. User experience is a consequence of brand image, presentation, functionality, system performance, 
interactive behaviour, and assistive capabilities of a system, product or service. It also results from the user’s 
internal and physical state resulting from prior experiences, attitudes, skills, abilities and personality; and from 
the context of use.” Disponível em: https://tinyurl.com/ehdr66x3 . Acesso em: jun. 2021. 

https://tinyurl.com/ehdr66x3
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São operações estratégicas, em conjunto com dados algorítmicos, fornecem 

resultados mais atrativos e úteis aos consumidores de notícias.  

Nicholas Diakopoulos (2019, p. 240-241) enfatiza que no ambiente online de 

máquinas que alteram a realidade, os profissionais e as organizações de mídia devem 

redobrar seus processos de transparência a fim de manter a confiança dos consumidores de 

informação. Segundo ele, a mídia algorítmica pode ser mais sustentável do que a mídia 

tradicional, empenhando o mesmo esforço humano, ou até menos, pode levar a uma maior 

amplitude e maior qualidade de conteúdo. No entanto, são decisões de mudanças que devem 

buscar o equilíbrio de acordo com o modelo de negócios, a realocação de esforços humanos 

na redação e variabilidade de mídia desejada. As organizações de notícias que encontrarem 

tal equilíbrio irão se beneficiar da eficiência dos algoritmos para notícias em escala e 

velocidade abrangentes, com capacidade de impulsionar o jornalismo de qualidade.  

Além da capacidade de automatizar processos e ranquear notícias, os algoritmos 

também podem ser compreendidos como um “instrumento de criação de mediações 

necessariamente humanas” (WINQUES, 2020, p. 34). Porém, a autora enfatiza que os 

algoritmos foram projetados para cumprir uma série de procedimentos, entre eles, a 

ordenação que segue critérios próprios definidos pelas empresas conhecidas como Big Techs, 

suas estratégias comerciais, não emitem relatórios sobre suas operações e não prestam contas 

de suas ações. Tais empresas, portanto, são consideradas caixas pretas intransparentes. No 

entanto, são características de gestão semelhantes às empresas do ramo de notícias que ainda 

mantêm segredos e opacidade em relação às suas operações e procedimentos.  

A transparência no século 21 está redesenhando políticas empresariais a fim de refazer 

as relações de poder entre pessoas e organizações com o propósito de transmitir confiança e 

credibilidade (McBRIDE; ROSENSTIEL, 2014). 

 

3.1.3 Critérios de implementação do protocolo de transparência 

Uma das premissas do The Trust Project e do Projeto Credibilidade inclui não comentar 

nominalmente sobre os veículos, nem sobre os processos de implementação do protocolo de 

transparência, no entanto, por meio da entrevista com os coordenadores brasileiros foi possível 

obter algumas informações, outras foram obtidas na vasta documentação disponível no site dos 

projetos, brasileiro e internacional. Desse modo, cruzamos detalhes das informações fornecidas 

pelos coordenadores com a documentação disponível e as informações que os jornalistas 

entrevistados forneceram.  
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Os critérios para que um veículo noticioso integre o Projeto Credibilidade envolve o 

preenchimento de um questionário que é público96, com perguntas que vão desde a missão do 

veículo, data de fundação, proprietários, até a forma como o veículo credita notícias e outras 

mais. Além disso, segundo Angela Pimenta, o veículo precisa ter uma política de ética, produzir 

conteúdo jornalístico original, reportagem baseada em fatos e demonstrar um compromisso 

muito claro com o interesse público. Interessa ao projeto, organizações jornalísticas 

comprometidas com a investigação noticiosa, com a reportagem e o interesse público. A 

coordenadora enfatiza que o Projeto Credibilidade não pretende ser um mecanismo regulador 

ou seletivo para veículos noticiosos, 

[...] nos interessa muito também que esse seja um time o mais diverso, grandes 
e pequenos, nativos digitais e veículos, digamos, híbridos, veículos que 
tenham certo nicho e outros que sejam, digamos, com um leque maior de 
cobertura e até de agregação. Não nos interessa dizer para o mundo que só 
esses veículos são bons, a gente não certifica nem veículo e nem notícia 
(Angela Pimenta, em entrevista à autora, 5/2/2021). 

É padrão, cada veículo noticioso que ingressa no Projeto Credibilidade precisa deixar 

claro e por escrito os compromissos com a transparência de suas operações por meio de três 

indicadores-base que funcionam como uma espécie de guia para essas boas práticas: a) 

melhores práticas; b) jornalista e c) tipo de matéria. São indicadores que integram o Mínimo 

Protocolo Viável (MVP), essa é uma parte do protocolo restrita somente para os veículos 

associados e na qual não tivemos acesso. Apesar disso, informações complementares são 

acessíveis no site do projeto internacional e no site brasileiro, um material vasto e organizado 

com especificidades sobre cada um dos Indicadores de Credibilidade. 

 

3.1.4 Metodologia do protocolo de transparência 

Do lado das redações, alguns ajustes são importantes para a operacionalização do 

protocolo. Primeiramente, esse protocolo foi construído a partir de pesquisas que originaram a 

lista de oito indicadores. Essa fase envolveu leitores e editores, durou cerca de três anos e 

ocorreu nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, a pesquisa foi realizada com 314 

jornalistas, que puderam responder questões relacionadas às suas percepções de credibilidade 

jornalística no cenário nacional. Num segundo momento, algumas organizações jornalísticas 

foram convidadas a participar de um workshop em que lhes foi apresentado o Sistema de 

Indicadores de Credibilidade.  

                                                 

96 Formulário para parcerias do Projeto Credibilidade: Disponível em: https://tinyurl.com/fvnt93c7 Acesso em: 
abr. 2020. 

https://tinyurl.com/fvnt93c7
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A partir disso, cada veículo seleciona um representante que irá formar um grupo mais 

executivo e dedicado às tarefas de desenvolvimento dos critérios e protocolos internos nas 

redações. Esse grupo de desenvolvimento é composto por um representante da redação, que 

pode ser o editor-chefe, um editor-executivo, uma liderança da redação. Segundo Francisco 

Belda, essa pessoa deve ter a plena compreensão e domínio do processo editorial, das rotinas 

de produção das notícias. Além dessa pessoa, esse time é composto por um profissional 

designer e da área de tecnologia e desenvolvimento de softwares. Essa é a dinâmica para um 

treinamento, que o professor Belda considera mais como um processo de troca e construção 

para que o protocolo seja implementado e a visão de credibilidade jornalística na qual o projeto 

está fundamentado torne-se conhecida. Portanto, um processo que se dá de forma contínua com 

cada representante-membro das organizações e, assim, sucessivamente com os novos membros. 

Desse modo, são realizadas apresentações, que podem ser por videoconferências ou presenciais 

com as redações, além de trocas de mensagens para solução de dúvidas.  

A metodologia do projeto foi construída pelo The Trust Project, os coordenadores do 

Projeto Credibilidade replicaram essa metodologia no Brasil para levar esse conhecimento e 

dar todo o suporte na introdução da tecnologia nos publicadores das redações, conhecido como 

CMS97. De acordo com os coordenadores do Projeto Credibilidade foram necessárias algumas 

adaptações para que esses critérios funcionem na cultura das redações brasileiras, como 

traduções dos materiais e criação de páginas com tutoriais. É um método que contempla três 

aspectos: a interface com a redação, a interface com o design e a experiência do usuário (UX) 

e a interface com a tecnologia. Trata de aspectos das práticas editoriais, a experiência do leitor 

e padronização de marcadores para que “as máquinas também reconheçam os Indicadores de 

Credibilidade”. (Francisco Belda, em entrevista à autora, 5/2/2021). A metodologia é a mesma 

para qualquer empresa de mídia interessada em ser membro do Projeto Credibilidade. Além 

disso, são utilizados alguns softwares e aplicativos de métodos ágeis para dar celeridade e 

eficiência aos procedimentos, como o Trello98 e o Slack99, cujo objetivo é criar projetos 

conjuntos e desenvolvê-los colaborativamente  

Para entender melhor como as metodologias ágeis podem ser aplicadas no jornalismo, 

realizamos a matrícula no curso Open Class – “Como gerenciar projetos pode te fazer um 

                                                 

97 CMS (Content Management System) diz respeito ao sistema de gerenciamento dos sites jornalísticos, utilizado 
para criação, edição, gestão e publicação de conteúdo (textos, fotos, áudios, vídeos etc.). Sua capacidade de 
armazenamento de informações faz como que o CMS funcione como um grande banco de dados para o veículo 
jornalístico. 

98 Trello. Disponível em: https://trello.com/pt-BR  
99 Slack: https://slack.com/intl/pt-br/  

https://trello.com/pt-BR
https://slack.com/intl/pt-br/
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jornalista melhor”, ministrado por Bárbara Libório, jornalista e especialista no método Scrum. 

O curso foi promovido pelo IDP – Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Pesquisa. Foi 

possível conhecer alguns casos práticos nas redações do The Intercept Brasil (com a 

coordenadora de redação Samantha Carmo) e do Jota (com a jornalista Patrícia Gomes). A 

descrição da aplicação do método ágil nestas duas redações nos deu a real compreensão de que 

não se trata de um método para apressar a apuração jornalística ou sufocar a criatividade 

profissional, ao contrário, métodos ágeis no jornalismo estimulam o compartilhamento, o 

trabalho colaborativo e a fusão com áreas da tecnologia, desenvolvedores e designers. Além 

disso, são recursos que permitem a troca constante e a oportunidade de correção dos erros ou 

falhas durante o processo de produção de uma reportagem. Os ajustes e acréscimos vão sendo 

realizados ao longo do processo, sem necessidade de interrupções. 

O Trello é uma ferramenta inspirada no método de trabalho japonês, baseado em um 

sistema de gestão visual de trabalho, uma lista de tarefas que pode ser utilizada para flexibilizar 

e dinamizar projetos. São métodos ágeis para gerenciamento de projetos, comuns na indústria 

da tecnologia (SUTHERLAND, 2019) mas, com apropriações em diversos contextos, inclusive 

no jornalismo. Trata-se de uma metodologia de gestão compartilhada do trabalho. Redações 

como Chicago Tribune, como a Hearst Corp. e o Telegraph no Reino Unido são exemplos da 

adoção desse método100. 

Para gerenciar os projetos em andamento nas redações associadas ao Projeto 

Credibilidade o Trello foi o método ágil escolhido, pode ser compartilhado simultaneamente 

entre as equipes da redação, especialmente os editores e os coordenadores do Projeto 

Credibilidade. Essa é a dinâmica de quem se dispõem a implementar um MVP, permitir a gestão 

e o compartilhamento de projetos num fluxo de trabalho contínuo, em que os possíveis erros 

são cometidos logo no início com o mínimo de dano possível (Ibid, p. 198). No caso do MVP 

do Projeto Credibilidade, as avaliações, ajustes e correções são acrescentadas ao longo do 

processo de implementação dos Indicadores de Credibilidade. Esse é um método de trabalho 

focado no feedback do público, ele permite ajustes em um projeto inicial que se fortalece à 

medida que incorpora o que o público valoriza.  

 Na Figura 1, a imagem da captura de tela do Trello, utilizado pela equipe da redação de 

O Povo. Imagem concedida à autora via e-mail em, 22/2/2021. A primeira coluna (à esquerda 

da imagem) mostra a lista de tarefas definida como prioridade para O Povo. A frase traduzida 

                                                 

100Journalim.co. uk. “How to: bring agile into the newsroom”. Disponível em: https://tinyurl.com/ps6czjns 
Acesso em: abr. 2021. 

https://tinyurl.com/ps6czjns
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para o português refere-se às “questões pendentes/termos fixos que precisam de atenção” 

(outstanding issues/fixed terms needing attention). Nas colunas seguintes é possível observar a 

evolução da lista de tarefas, por exemplo “MVP Sprints To Do”, significa tarefas a fazer de 

acordo com o Mínimo Protocolo Viável, como autoria das matérias, melhores práticas e tipo de 

conteúdo; na sequência são as tarefas em andamento e, por fim, a tarefa concluída.  

 

Figura 1: Área de trabalho do Trello, método utilizado pela equipe do jornal O Povo 
 

 
Fonte: O Povo 

 

O Sprint é um termo em inglês, significa ir a toda velocidade por um breve período, em 

especial nas corridas de curta distância. Sutherland (2019, p. 81) se apropriou do termo para 

trabalhar com métodos ágeis, segundo ele, “evoca trabalhar a todo vapor durante um curto 

período de tempo e então pararíamos para ver em que ponto estávamos”. Disso surgiu a divisão 

de tarefas em colunas “a fazer”, “fazendo” e “feito”, a cada sprint, a equipe adiciona tarefas à 

lista e um membro da equipe acompanha essa evolução. Por meio desses sprints também é 

possível determinar “janelas de tempo” para conclusão das tarefas. Isto é, as tarefas têm duração 

definida, “não se faz um sprint de uma semana e depois outro de três semanas. É preciso ser 

coerente.” (Ibid, p. 83). Conforme o autor, isso estabelece ritmo de trabalho para que os 

membros da equipe saibam o quanto conseguem realizar em certo período. No jornalismo, essa 

organização pode servir para vários fins, inclusive no acompanhamento das pautas até a 

publicação de uma reportagem. 

No site do Projeto Credibilidade é disponibilizado o modelo do Trello que é utilizado 

oficialmente pelo The Trust Project. (Figura 2).  
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Figura 2: Captura de tela do Trello no site do Projeto Credibilidade 
 

 
Fonte: Projeto Credibilidade 

 

Outra ferramenta utilizada nas equipes de redação é o Slack, um aplicativo de bate-papo 

profissional, recurso amplamente utilizado por jornalistas e empresas de mídia para organizar 

projetos, tem uma série de vantagens para a comunicação entre equipes, entre elas a privacidade 

e a segurança. Belda enfatiza que, mesmo com estes recursos, as redações mantêm a tradicional 

troca de e-mails, uso excessivo do WhatsApp, além de conversas por videoconferência 

(Francisco Belda, em entrevista à autora, 5/2/2021).  

Embora já tenha sido mencionado neste estudo, cabe ressaltar que o trabalho do Projeto 

Credibilidade dentro destas organizações consiste em sugerir a adoção de padrões de 

transparência a fim de fortalecer práticas editoriais, bem como auxiliar a desenvolver interfaces 

digitais que expressem adequadamente os Indicadores de Credibilidade em plataformas de 

distribuição. Nessa fase são realizadas adaptações para cumprir todos os critérios que o projeto 

recomenda e organizar a forma como essas informações serão disponibilizadas publicamente.  

No quadro abaixo, organizamos os veículos membros do Projeto Credibilidade de 

acordo com a implementação do protocolo. Assim, à esquerda do quadro constam os veículos 

que já estão com a primeira fase do protocolo implementado, significa cumprir o Mínimo 

Protocolo Viável; e à direita, os veículos em fase de implementação.  
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Quadro 3: Lista atual de veículos membros do The Trust Project no Brasil 
 

MVP Implementado MVP em fase de 

implementação 

Folha de S. Paulo Jornal do Commercio (Recife) 

O Povo  

Poder 360 Gaúcha ZH 

Agência Mural  

Nexo Ponte Jornalismo 

Agência Lupa Uol 

A Gazeta  

Amazônia Real Jota 

         Elaboração da autora 
        Fonte: Projeto Credibilidade 

 

Simbolicamente o uso da marca The Trust Project representa um selo de credibilidade 

para notícias e que pode ser usado somente por organizações associadas. Em nosso 

entendimento, é um selo que chancela a organização noticiosa, indica que cumpre os requisitos 

para integrar a rede global de veículos membros do projeto. Cabe ressaltar, que a utilização da 

marca pelos veículos não é a condição para ingressar no projeto, seu uso é opcional, entretanto, 

toda a organização noticiosa vinculada ao projeto deve implementar o protocolo de 

transparência expresso no Sistema de Indicadores de Credibilidade e seus atributos. 

 

Figura 3: Logo do The Trust Project utilizada no site de veículos membros 
 

 
Elaboração da autora  

Fonte: The The Trust Project 
 

Assim, o critério de uso da marca The Trust Project não segue um padrão rígido, cada 

veículo escolhe como disponibilizar o selo bem como a visibilidade que terá no site. O Poder 

360 viabiliza o selo no final de cada matéria produzida. Na Folha de S. Paulo, esse selo pode 

ser encontrado no final da página do site, enquanto o jornal O Povo dedicou espaço para um 

breve texto descrevendo sua participação no projeto em seu site localizado na página “Melhores 

Práticas”. Para exemplificar, a montagem abaixo mostra (com destaque na cor vermelha) como 

a marca aparece nos três veículos. 
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Figura 4: Como a marca The Trust Project é utilizada nos sites dos veículos 
 

 
Elaboração da autora 

Fonte: Folha de S. Paulo, O Povo e Poder 360 
 
 

3.1.5 Quem fiscaliza o cumprimento do protocolo 

No site do Projeto Credibilidade, especificamente na página Manual da Credibilidade101, 

encontram-se as informações sobre o Sistema de Indicadores de Credibilidade. Esse sistema 

refere-se às declarações padronizadas sobre os princípios éticos e de conduta que devem ser 

adotados pelas organizações de notícias, que incluem os protocolos de apuração e edição. O 

protocolo recomenda que sejam incorporados às rotinas de trabalho alguns instrumentos para 

dar visibilidade aos processos editoriais, disponibilizar para acesso público o código de ética da 

organização, etiquetagem ou rotulagem de conteúdo, identificação de autoria e outros mais. 

Quando pergunto quem fiscaliza os veículos para saber se o protocolo de transparência 

é negligenciado, a coordenadora diz que o principal controle social é do próprio usuário. 

Segundo ela, o projeto tem uma interface com a educação midiática, que é mostrar para as 

pessoas em geral o que elas têm direito em termos de expectativas de um veículo noticioso,  

 

A efetiva adoção do nosso projeto depende (e isso já estava desenhado pela 
Sally) desse usuário, parte do nosso trabalho é educação midiática, e não é 

                                                 

101 Manual da Credibilidade: Disponível em: https://www.manualdacredibilidade.com.br/manual  

https://www.manualdacredibilidade.com.br/manual
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marketing para empresa jornalística, educação midiática é esclarecer a quem 
serve o jornalismo, como é que ele deve ser exercido e o que esperar desse 
exercício. Em boa medida, essa fiscalização, e o nome é esse mesmo, ela vem 
crescentemente dos usuários. (Angela Pimenta, em entrevista à autora, 
5/2/2021). 
 

Outra forma é o questionário, ferramenta que permite conhecer melhor os veículos que 

estão ingressando no Credibilidade, sobretudo porque eles precisam responder e mostrar como 

estão dispostos a se comprometer, por exemplo, com uma política de correção contínua de erros, 

elemento considerado muito importante para os coordenadores.   

O Sistema de Indicadores de Credibilidade trata dos princípios éticos do projeto, 

apresenta todos os critérios e padrões que o protocolo exige, porém, não encontramos páginas 

informando as consequências para os veículos que os descumprirem. Angela Pimenta enfatiza 

sobre o que interessa ao projeto nesse aspecto de fiscalização, que é a integridade dos veículos 

e a cobrança dos usuários, 

Eu geralmente sempre vejo algumas coisas de um certo cinismo em relação à 
imprensa e tudo mais. A imprensa erra? É claro que ela erra, o que ela precisa 
é acertar sempre, é fazer um bom trabalho sempre e cobrar, você enquanto 
usuário achou que o seu veículo ou outro, não agiu de acordo com as melhores 
práticas jornalísticas, ir lá e se fazer visível, isso pode acontecer, inclusive em 
mídias sociais. O escrutínio está dado em grande medida pelas mídias sociais, 
parte disso é ruim, mas a gente vê, é uma coisa incremental, é um processo 
lento, aumentar a cobrança daquilo que se espera de veículos noticiosos, a 
gente acha isso muito bom. (Angela Pimenta, em entrevista à autora, 
5/2/2021). 

Ao perguntarmos sobre a percepção dos veículos integrantes do Projeto Credibilidade, 

em relação a adoção dos oito indicadores como um instrumento de transparência e 

responsabilização da mídia nas redações. Francisco Belda explica que não pode falar por eles 

[os veículos] mas, segundo os relatos que recebem, demonstram que há um reconhecimento 

que essa transparência faz bem, no sentido de o veículo ter políticas claras de correção de erros, 

de chamar o veículo a revelar quais são as suas fontes de financiamento, de ter uma página de 

expediente mais robusta, que revele não apenas o nome dos repórteres e editores, mas também 

quem são os grupos econômicos e a estrutura societária da organização [...], 

nós não temos nenhum tipo de posição refratária ou de reconhecimento dessa 
transparência como algo negativo para o veículo, eles acham que isso 
aprimora e qualifica a relação do veículo com os seus leitores, com os 
eventuais patrocinadores, clientes, assinantes, parceiros. A governança do 
veículo tem sido receptiva pelo menos até onde a gente enxerga, aos princípios 
de transparência que norteiam o Sistema de Indicadores. (Francisco Belda, em 
entrevista à autora, 5/2/2021). 



139 
 
Também questionamos se o Projeto Credibilidade, com o seu conjunto de padrões e 

diretrizes, aspira atuar como uma iniciativa para regulação da mídia, Angela Pimenta diz que 

não chegou a esse ponto, de pensar uma plataforma regulatória. Francisco Belda reforça que 

não há uma aspiração regulatória, segundo ele, o projeto aspira atuar como facilitador no 

aprimoramento da qualidade do jornalismo dentro de uma relação voluntária, espontânea do 

que acreditam ser boas práticas editoriais. Nesse sentido, os coordenadores enfatizam que as 

diretrizes do Credibilidade são facilitadoras do aprimoramento da mídia e não uma regulação.  

Quando pedimos para que respondam sobre a implementação de uma cultura de 

transparência no contexto brasileiro, de conglomerados que controlam e lideram os meios de 

comunicação no país, Angela Pimenta diz que o projeto está apenas no começo e que a situação 

da comunicação em um país está relacionada ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), e 

que mesmo em países com IDH alto, instituições mais estruturadas e cidades mais ricas, a 

opacidade ainda persiste.  

A coordenadora também afirma, que o foco do projeto é no digital e na educação 

midiática, mas reconhece a verticalização dos grandes portais, a fragmentação de muitas vozes 

na internet e a dificuldade para exercer a cidadania em nosso país. 

 

3.1.6 Identificação da autoria da matéria e a privacidade do jornalista 

Segundo o protocolo do The Trust Project, uma das melhores maneiras de determinar a 

precisão de notícias é considerar a fonte. Nesse sentido, o protocolo atribui às informações de 

identificação do jornalista com a sua reputação e do conteúdo publicado. Isto é, a identificação 

de autoria dá a possibilidade para o público, leitor, usuário verificar se o jornalista é especialista 

e domina o assunto do qual trata a publicação.  

Este indicador é o segundo na lista de três indicadores-base do MVP, portanto, 

entendemos que é um critério essencial do protocolo de transparência. Francisco Belda explica 

que a etiqueta autor/produtor não é impositiva e o protocolo prevê a não identificação de autoria 

da matéria, isso em casos de reportagens investigativas ou aspectos sensíveis que coloquem a 

vida do autor em risco e até mesmo a sua integridade profissional.  

Como lembra David Allen (2008), a transparência pode trazer mais problemas do que 

soluções e os jornalistas são solicitados a revelar mais e mais sobre si mesmos e suas práticas. 

O autor recomenda tratar esse aspecto com cuidados éticos adequados. Segundo ele, a 

transparência pode auxiliar a estabelecer o discurso jornalístico, porém, afirma que a 

transparência tem um preço, ou seja, “à medida que os jornalistas se tornam mais transparentes, 
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se submetem às forças de disciplina e vigilância que podem, no final, ir exatamente contra os 

objetivos que buscam102” (p. 336).  

Em nosso entendimento, o alinhamento das organizações noticiosas aos padrões de 

transparência não significa um controle disciplinar, como sugeriu David Allen. Refere-se à 

vigilância que deve ser praticada pelos leitores como um direito para garantir informação 

qualificada e responsável. Os padrões de transparência referem-se à sistematização de um 

protocolo para a identificação de informação certificada, independentemente do formato: texto, 

áudio ou vídeo; e da plataforma (redes sociais, blogs, sites, aplicativos de mensagens). Segundo 

a diretriz do Projeto Credibilidade, conhecer quem fornece as informações é um recurso para o 

usuário, leitor ter acesso a informações precisas, fornecidas por um especialista, que é o 

jornalista.  

Um grupo de pesquisadores do Center for Media Engagement, em pesquisa recente 

intitulada “How to signal trust in a Google Search” revelou que uma organização jornalística 

adquire mais credibilidade quando fornece informações sobre seus jornalistas em seus sites e 

nos meios de comunicação103.  

De acordo com Francisco Belda, o jornalista tem autonomia para discutir aspectos 

sensíveis com editores e gestores sobre colocar ou não autoria na matéria que produziu, a 

responsabilidade dessa decisão aparentemente é mútua, para o profissional que assina e do 

próprio veículo noticioso. No protocolo, situações assim são tratadas com um subindicador 

chamado de “marca como isenção de assinatura” – segundo Belda, é quando o veículo entende 

que não convém revelar a autoria do texto, então usa-se a marca do veículo. O que é muito 

comum usar a assinatura “Da Redação” ou o próprio nome da marca do veículo como autoria 

da matéria, também se aplica em situações de autoria coletiva dentro de uma redação, 

Então, existe sim, exceções e são exceções. Isso obviamente vai de cada caso, 
de cada veículo e o que o protocolo pede é que quando uma determinada 
reportagem ou um determinado conteúdo não leve a assinatura do seu autor e 
sim a assinatura da marca do veículo, da redação como crédito de autoria, isso 
remeta a uma página institucional assemelhada ao expediente de identificação 
e que essa página esclareça para o leitor por que aquela matéria em 
determinados casos algumas matérias não são assinadas. (Francisco Belda, em 
entrevista à autora, 5/2/2021). 

 

                                                 

102 Tradução livre do original: “That as journalists become more transparent, they are subjected to forces of 
discipline and surveillance that might, in the end, run counter to the very goals that they seek” (ALLEN, 2008, 
p. 336).  

103 Center for Media Engagement: “How to signal trust in a Google Search” (2021). Disponível em: 
https://tinyurl.com/yka47met  Acesso em: mar. 2021. 

https://tinyurl.com/yka47met
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A identificação de autoria de um conteúdo informativo é um critério básico de 

credibilidade para quem está informando e uma garantia para quem recebe essa informação. No 

ideal de transparência, isso pode sinalizar segurança, qualidade, transparência, 

responsabilidade, honestidade, entre outros atributos. Segundo Karlsson (2020, p. 4), a 

confiança no jornalismo está relacionada às pessoas e instituições, nesse sentido, vincular a 

confiança a desempenhos transparentes fortalece estes atores e diminui a vulnerabilidade.  

Possivelmente, há dois caminhos para a transparência no contexto brasileiro: pensar na 

prática como uma ferramenta promocional e estratégica para a construção de relacionamento 

com os públicos, para conversão em acessos ao site, retenção de leitores leais, por exemplo, e 

assim contribuir para melhorar aspectos relacionados à sustentabilidade financeira e 

manutenção do jornalismo nas empresas de mídia; outra via refere-se a uma mudança cultural, 

no reconhecimento dos publishers de que as audiências também têm credibilidade e autonomia 

para decidir em quem e no que depositar sua confiança e investir o seu tempo, assim, colocar 

as “redações na vitrine” e dar transparência aos seus processos editoriais e políticas internas, 

torna-se uma prática necessária e uma transformação cultural inevitável para a sobrevivência 

do jornalismo (LÜDTKE, 2020, online). 

Porém, a mudança de uma cultura profissional pode levar algum tempo, mas é preciso 

dar os primeiros passos para que o jornalismo construa uma história diferente, respeitando 

valores e princípios consagrados, mas renovando práticas e aprendendo a se fortalecer com as 

inovações. Um aspecto importante da identificação de autoria de um conteúdo informativo 

refere-se à demanda do próprio público, eles querem saber quem está por trás da notícia. “Você 

quando vai comprar um pão, um medicamento, você não quer saber quem fez aquilo e como 

ele foi feito?” (Angela Pimenta, em entrevista à autora, 5/2/202). Segundo a coordenadora, esse 

é o critério do Sistema de Indicadores de Credibilidade, fornecer os elementos formadores 

daquele componente informativo, que pode ser uma reportagem, noticia, opinião, checagem de 

fatos, sátira, análise, investigação, crônica, publicidade, dados institucionais etc.  

Nesse sentido, a autoria de uma produção não é uma questão narcisista, mas um sinal de 

credibilidade ao mostrar que existe uma figura humana por trás de uma informação 

(MARCHIONNI, 2013). Que as organizações noticiosas estão alicerçadas, também, em valores 

humanos e só existem, em grande parte, graças aos profissionais que fazem a “roda girar” – os 

jornalistas. 

Também nos interessa saber mais sobre o futuro do protocolo de transparência e se os 

coordenadores do Projeto Credibilidade pensam em acrescentar indicadores à lista existente. 

Quando perguntamos sobre isso, Angela Pimenta dá algumas pistas, diz que existe uma 
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conversa, mas que não é um indicador em si, ela dá a entender sobre algo que trate questões de 

invasão de dados e política de privacidade.  

Para o professor Belda, pensar em outros indicadores significa considerar: 

As pesquisas em âmbito acadêmico, as práticas editoriais que se alinhem com 
os princípios éticos e técnicos da credibilidade, a própria sofisticação do 
ambiente tecnológico, discussões sobre regulamentação de privacidade dos 
dados, as novas práticas publicitárias, às vezes excessivamente invasivas, tudo 
isso nos inspira a pensar em outros indicadores ou até no aperfeiçoamento dos 
indicadores atuais. 

Mas enfatiza que todo o protocolo, para que tenha efetividade e se desenvolva na prática, 

deve se fiar em um conjunto delimitado, de escopo muito bem arranjado, mas isso não é 

imutável e os protocolos podem ser revistos, as conversas já existem, mas nada ainda é 

conclusivo, 

 Como o projeto está acontecendo, ele está evoluindo, pesquisadores e 
pesquisadoras como você, Denise, na medida em que reflitam, examinem o 
projeto, eu acho que nos inspiram a procurar caminhos de aprimoramento, eu 
acho que é natural que isso aconteça. (Francisco Belda, em entrevista à autora, 
5/2/2021).    

Encerrada a entrevista com os coordenadores do Projeto Credibilidade, salvamos a 

gravação e registramos algumas observações às notas de campo. Àquela altura, depois de 

1:37:17 de conversa, tínhamos conhecimento de muitas informações-chave para a pesquisa, 

afinal, o principal objetivo deste estudo é examinar as contribuições do projeto para a promoção 

e implementação da transparência no jornalismo brasileiro. Passamos à decupagem da 

entrevista, que gerou cerca de 19 páginas de material em texto, o tamanho do arquivo em vídeo 

corresponde a 597 megabytes.  

 

3.2 TRANSPARÊNCIA OBSERVADA  

Sob o eixo de análise da transparência observada encontram-se os padrões de 

transparência recomendados pelo Projeto Credibilidade e os Indicadores de Credibilidade 

adotados pelas organizações noticiosas participantes deste estudo: jornal O Povo, Folha de S. 

Paulo e Poder 360. Com base nas entrevistas realizadas é possível perceber que as organizações 

de notícias estão comprometidas com a adoção de padrões de transparência, mas seus atos ainda 

não refletem a transparência recomendada pelo Projeto Credibilidade. Apesar disso, é nítida a 

movimentação em direção à renovação de práticas, interesse em técnicas para divulgação de 

processos editoriais, e a busca por sustentabilidade e credibilidade jornalística.  
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Há uma sinalização de que os gestores das redações (aqueles com cargos de chefia, 

editores, diretores-executivos) começam a demonstrar preocupações a respeito das 

necessidades de seus públicos. Tal ação envolve a divulgação de seus valores, sua ética e missão 

como provedores de informação, bem como apresentar suas equipes, quem e o que está por trás 

dos conteúdos publicados. 

As redações passaram a buscar as melhores maneiras de inserir as notícias e reportagens 

na vida diária das pessoas. Portanto, uma série de instrumentos são propostos para tornar as 

informações visíveis e credíveis para o público externo: audiências, investidores, instituições e 

outras organizações jornalísticas. 

Sobre os processos editoriais, o impacto da adoção de padrões de transparência no 

exercício diário de trabalho tem se mostrado mais operacional. Essa é uma situação já prevista, 

conforme Magaldi e Neto (2020), quando se trata de mudanças estruturais de processos e 

práticas internas, as transformações são graduais, requer um período de adaptação para que a 

cultura profissional vigente e a gestão dos negócios se transformem dentro das organizações. 

Como objeto empírico, os Indicadores de Credibilidade nos permitem examinar o 

impacto das práticas de transparência mais de perto. Embora apenas oito veículos104 tenham 

efetivado a primeira fase do protocolo (MVP) em suas redações, trata-se de uma conquista 

expressiva para a construção de um jornalismo mais preocupado com a transparência, ética e 

accountability. Com efeito, alguns dos principais veículos de comunicação do país demonstram 

intenção em estar comprometidos com padrões de transparência.  

Para o Poder 360 fazer parte de um projeto assim envolve ações mútuas e fortalece a 

marca do veículo, 

O Projeto Credibilidade é também um provedor de credibilidade para o Poder 
360, do mesmo modo que é bom para eles terem o máximo de bons provedores 
de jornalismo junto a eles, pra nós também é muito bom ter esse lastro de um 
projeto que é reconhecido fora com parâmetros seguidos por veículos de 
renome fora do Brasil e agora também aqui, então pra gente é motivo de 
orgulho e até de reconhecimento e credibilidade pra gente, não só ter a marca, 
mas estar ligado ao Credibilidade é uma coisa que é muito positiva pra gente. 
(S1P360, em entrevista à autora, 22/1/2021). 

 

O papel dos princípios organizacionais, em qualquer setor, é de extrema importância, 

eles devem indicar a direção a seguir, “quando bem elaborados e em consonância com a 

                                                 

104 Oito veículos implementam a primeira fase do Mínimo Protocolo Viável: Poder 360, Folha de S. Paulo, 
Nexo, Agência Lupa, O Povo, Agência Mural. A Gazeta e Amazônia Real.  
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realidade do negócio, traduzem sua cultura de maneira inequívoca, detalhada e à prova de 

dúvidas” (MAGALDI e NETO, 2019, p. 123).  

Nessa categoria analisamos individualmente se o veículo cumpre a recomendação do 

protocolo de transparência. Em paralelo observando como se dá a implementação de cada 

indicador na redação correspondente. 

 

3.2.1 Indicador de Credibilidade: Melhores Práticas 

 O Indicador Melhores Práticas é o primeiro Indicador de Credibilidade numa lista de 

oito. Cada indicador é composto por subindicadores e seus atributos, criados para mudar a 

forma como as equipes nas redações, gestores, publishers se relacionam com os valores 

institucionais, processos, motivações, ética e pessoas. Fundamentalmente, essa mudança 

significa revelar as regras que regem a organização de notícias e a atuação do jornalista, suas 

prioridades, a missão da empresa, critérios para correção de erros, verificação de fatos entre 

outras políticas e procedimentos. 

Também representa o que Meier e Reimer (2011) caracterizam como “transparência 

interna”, quando as organizações noticiosas se preocupam em criar políticas internas, se elas 

ainda não existem, ou atualizar as existentes. Posteriormente se comprometem com sua 

divulgação externa. Nesse sentido, o indicador Melhores Práticas possui atributos normativos 

para o ideal de transparência interna. Porém, não especifica para o público como localizar tais 

informações. Em outras palavras, significa que são recomendações para as equipes internas dos 

veículos membros, muito mais voltadas para desempenhos dentro das organizações noticiosas.  

Para Karlsson (2020), como as organizações dão visibilidade a tais procedimentos e 

regras importa mais do que apenas divulgar as informações na página “Sobre” no site do 

veículo. Esse é um indicador-chave para promover mudanças no jornalismo, já que impõem 

uma aparente obrigatoriedade para que as organizações de notícias expliquem suas políticas e 

padrões. Uma postura incomum no jornalismo, acostumado a cobrar explicações de 

instituições, processos e pessoas, mas pouco fala de si e suas motivações.  

 Esse primeiro indicador recomenda às organizações de notícias a divulgação dos 

seguintes itens: a) quem financia o veículo; b) proprietários, sócios, patrocinadores; c) missão 

do veículo; d) compromissos éticos (diversidade na equipe de reportagem/edição e de vozes, 

precisão e política para correções de erros.   

 De um modo geral, os participantes da pesquisa e que desempenham funções de gestão 

nas organizações afirmam que os critérios informativos contidos nesse indicador já eram 

praticados pelos veículos os quais estão vinculados profissionalmente, ou seja, significa que a 
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influência do Projeto Credibilidade, nesse caso, é para reorganização de políticas, princípios, 

práticas e sua devida documentação nos sites. 

 Na Folha de S. Paulo, por exemplo, a jornalista entrevistada afirma que há muito tempo 

o jornal já tem uma “estrutura, manual de ética e padrões rígidos” e as diretrizes do Projeto 

Credibilidade já são os padrões que o veículo adota.  

 Também sob a perspectiva da gestão, o jornal O Povo argumenta que foi um processo 

de reorganização, 

Quando a gente chegou para o Credibilidade parte daqueles indicadores que o 
Projeto Credibilidade pedia para que a gente conseguisse esse selo deles, a 
gente já tinha, precisávamos somente organizá-los. Havia uma lista de como 
funcionava, o que era a empresa. Foi muito fácil para nós. Foi uma 
reorganização das práticas para entrar no projeto e usar o selo. Algumas partes 
editoriais para entrar no Projeto Credibilidade para nós foi muito simples. 
(S1OP, em entrevista à autora, 20/11/2020). 

Do mesmo modo, o jornal digital Poder 360 não enfrentou dificuldades em relação a 

esse indicador, 

De fato, não foi muita coisa que precisou mudar para incorporar os parâmetros 
do Credibilidade. A gente passou as informações para equipe na época, que 
estávamos integrando esse projeto, explicou o que era para a equipe, mas não 
teve uma grande mudança, a gente fez alguns ajustes no site, um pouco mais 
de detalhe em algumas coisas, mas assim, estruturalmente a gente já cumpria 
muito do que … então o que foi feito foi passar as informações para a equipe, 
explicar o que era o projeto … (S1P360, em entrevista à autora, 22/1/2021). 

No jornal Folha de S. Paulo, que completou 100 anos em 2021, as informações 

referentes ao indicador Melhores Práticas estão no final da página inicial do site intitulada 

“Projeto Editorial”105. Nessa mesma página, disponibiliza um link para o que chama de “12 

princípios”, uma espécie de síntese dos compromissos editoriais, políticos e éticos do veículo. 

O texto contendo os Princípios Editoriais e que consta no Manual de Redação do jornal é 

público, composto por doze itens contendo recomendações para a prática jornalística na 

organização, a promoção de valores para a coletividade e o interesse público, pluralidade, 

garantir o contraditório. O conteúdo do texto diz que o veículo se mantém apartidário; sob 

aspectos econômicos o texto garante que há autonomia em relação aos interesses dos 

anunciantes e distinção entre jornalismo e publicidade; compromete-se a distinguir visualmente 

os tipos de conteúdo que publica, identificar e corrigir erros utilizando mecanismos 

transparentes.  

                                                 

105 Ver Projeto Editorial. Disponível em:: https://tinyurl.com/28hwrzvu . Acesso em: mai. 2021. 

https://tinyurl.com/28hwrzvu
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Atualmente, uma parte desse manual foi adaptada para o digital e serve para evidenciar 

as premissas do veículo, mas também para estar de acordo com os critérios de transparência do 

Projeto Credibilidade. Assim, parte do conteúdo do Manual de Redação da Folha foi 

digitalizado e está acessível no site do veículo. 

Projetos editoriais anteriores da Folha estão documentados no site106. De 1981 a 2017, 

foram sete projetos. A missão, visão, princípios e valores do jornal constam nas informações 

institucionais sobre o Grupo Folha107.  

A Folha de S. Paulo é uma empresa com origem e controle familiar, proprietária do 

jornal Agora São Paulo e portal de notícias Uol. Luiz Frias é o acionista majoritário, com 

58,79% de participação nas ações da holding Folha Participações S. A. A seção Expediente 

apresenta Luiz Frias como publisher, o Diretor de Redação, jornalista Sérgio Dávila. Consta 

também outros nomes que compõem os Superintendentes, Conselho Editorial, Diretoria 

Executiva, Secretários de Redação incluindo os nomes da sucursal da Folha em Brasília. Há 

uma lista com todas as editorias do veículo e os nomes e e-mails de seus respectivos gestores. 

A empresa inaugurou o paywall no Brasil, modelo digital de pagamentos de assinaturas. 

Segundo o publisher da Folha, das assinaturas vendidas em 2020, 80% foi digital108. 

O setor de negócios e publicidade é da alçada do Estúdio Folha que trata diretamente 

com as marcas e clientes que patrocinam o jornal. São empresas privadas e públicas e algumas 

estão acessíveis no site109. Apesar disso, não encontramos um relatório atualizado ou prestação 

de contas dos investimentos, das despesas, da receita do veículo. Em entrevista, S1FSP, que 

estabelece conversas sobre assinaturas digitais, parcerias e circulação na Folha, diz que há uma 

separação do tipo Igreja versus Estado entre o setor comercial e a redação. 

[...] o Estúdio Folha que é a parte de branded não tem nenhuma relação com 
a redação, ninguém se fala, como o projeto é fechado pro Estúdio Folha a 
redação se quer fica sabendo. Se uma reportagem sobre a Unilever é feita na 
redação, ninguém do comercial vai ficar sabendo, ninguém é comunicado, a 
gente considera separação Igreja e Estado. Mas, mais do que nunca, e a Folha 
faz isso, existem projetos de seminários e temas que são patrocinados no 
sentido de ... não existe nenhuma interferência. (S1FSP, em entrevista à 
autora, 5/2/2021). 

Apesar dessa declaração, um anúncio publicado pelo veículo no dia 23 de fevereiro de 

2021 denota contradições entre o que é dito e o que realmente é feito no que diz respeito às 

                                                 

106 Linha Editorial Folha de S. Paulo. Ver: https://tinyurl.com/4prbthaa  
107 Grupo Folha. Ver:  https://tinyurl.com/ym25nr9c   
108 Folha de S. Paulo. “Prioridade é a Redação, com independência editorial e financeira, diz publisher da Folha”. 

Disponível em: https://tinyurl.com/5f3ca66s Acesso em: abr. 2021. 
109 Estúdio Folha. Clientes. Ver: https://tinyurl.com/49kxz3rf  

https://tinyurl.com/4prbthaa
https://tinyurl.com/ym25nr9c
https://tinyurl.com/5f3ca66s
https://tinyurl.com/49kxz3rf
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transações das organizações noticiosas com os seus anunciantes. Nesse caso, o jornal Folha de 

S. Paulo veiculou um anúncio intitulado “Manifesto pela vida” assinado por médicos favoráveis 

ao “tratamento precoce” para a doença COVID-19. (Figura 3). 

Após esse episódio, e devido às cobranças e críticas a partir disso, o jornal teve que 

corrigir o que havia publicado admitindo que não há comprovação científica que respalde a 

afirmação dos anunciantes. A manchete da Folha destacou a checagem realizada pela Agência 

Lupa: “Médicos usam informações falsas para defender tratamento ineficaz contra Covid-

19″110. Essa situação serve para ilustrar como é possível uma organização noticiosa contribuir 

para a desinformação, além disso, provocar confusão entre seus leitores, possivelmente 

fragilizando sua suposta credibilidade e negligenciando o primeiro Indicador de Credibilidade. 

Mas não se trata apenas da Folha de S. Paulo, entre as organizações de notícias que publicaram 

tal anúncio, estavam mais três veículos membros do Projeto Credibilidade: O Povo, Zero Hora 

e Jornal do Commercio. 

 

Figura 5: Captura de tela do anúncio “Manifesto pela Vida” publicado em oito jornais 
 

 
Elaboração da autora 

 
Semelhantemente ao caso Wen Ho Lee e da forte crítica ao enquadramento da cobertura 

dada pelo NYT mencionado no primeiro capítulo deste estudo, este episódio recente envolvendo 

veículos brasileiros pode servir de alerta para as organizações noticiosas. Nesse sentido, 

                                                 

110 Checagem da Agência Lupa publicada na Folha de S. Paulo. Disponível em: https://tinyurl.com/vw2ex9uk  
Acesso em abr. 2021. 

https://tinyurl.com/vw2ex9uk
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antecipar-se às dúvidas e críticas, principalmente aos ataques inflamados contra o jornalismo 

profissional, seria o melhor método. No entanto, importantes organizações noticiosas 

aparentemente consideram que sua credibilidade perante as audiências está dada, isto é, como 

se a única opção que lhes resta seria confiar no que dizem e publicam. Possivelmente, um 

grande erro é ignorar o saber das audiências, que no contexto de digitalização de notícias, são 

audiências ativas (VIEIRA, 2018). 

Ao indagar se são suficientes as informações sobre financiamento e governança 

divulgadas pela Folha de S. Paulo, S1FSP responde, 

O que você considera que deveria ser suficiente? Não é possível numa 
empresa como é o modelo da Folha fazer uma lista de todas as empresas que 
fizeram algum anúncio publicitário, até porque isso é segredo de mercado, eu 
não posso dizer quanto a Unilever pagou para anunciar na Folha porque isso 
atrapalha a concorrência, saber quanto a Unilever pagou no Estadão ou em 
outras. Todos os anunciantes da Folha são públicos, todo mundo que dá (entre 
aspas) dinheiro pra Folha, tá com seu anúncio publicado no jornal, então todo 
mundo que está com um anúncio publicado na Folha, de alguma maneira fez 
uma contribuição financeira pra estrutura da empresa [...] Eu acho que hoje, é 
o que é possível fazer pra que o negócio continue existindo, como a gente não 
tem financiamento de forma nenhuma que seja privada, não tem dinheiro 
escondido, tudo o que entra na Folha é o que tá anunciado publicamente, que 
é o anúncio, a Folha não recebe doações (em entrevista à autora, 5/2/2021). 

Para situações desse tipo (o caso do manifesto dos médicos mencionado acima) e que 

possam de alguma maneira comprometer a credibilidade e autonomia da redação e como forma 

de manter o seu distanciamento do setor comercial, o Projeto Credibilidade recomenda a 

seguinte declaração: “a redação é isolada de anunciantes e investidores por uma barreira de 

proteção (firewall)”111. Ao que parece, essa barreira não é suficiente para impedir que as 

operações comerciais interfiram na rotina da redação. 

Jornalismo e publicidade são dois extremos de questões delicadas. O jornalismo tem 

custos financeiros e desde os primeiros jornais impressos que surgiram no país até o mais 

sofisticado site de notícias, os anúncios ajudam a pagar as despesas de uma organização de 

notícias. Atualmente e pela influência tecnológica, surgiu o anúncio de marca, em inglês 

branded content. Em muitos veículos, este tipo de anúncio garante grande parte de suas receitas. 

Segundo Túlio Costa (2014, p. 28), “a diminuição de tamanho das empresas jornalísticas é uma 

constante neste negócio nos últimos anos – desde a emergência das novidades trazidas pela 

tecnologia e pela comunicação em rede”. Existe essa divisão entre a redação e a publicidade, 

                                                 

111 Recomendações para a declaração: “redação é isolada de anunciantes e investidores por uma barreira de 
proteção (firewall)”. Disponível em: https://www.manualdacredibilidade.com.br/indicadores Acesso em: abr. 
2021. 

https://www.manualdacredibilidade.com.br/indicadores
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sendo que esta última não pode contar com jornalistas. No entanto, jornalistas têm sido cada 

vez mais requisitados neste setor para a produção de conteúdo de marca, as marcas recorrem à 

especialidade jornalística para dar relevância a seus produtos. Então, essa separação “igreja e 

estado” parece ter sido superada. Na indústria jornalística a publicidade está embutida no 

conteúdo. Assim, essa indústria cada vez mais precisa se reinventar no modelo digital (COSTA, 

2014, p. 6). 

Conforme David Weinberger (2009) empresas que se dedicam ao fornecimento de 

informação devem adotar como padrão a transparência sobre seus investimentos, financiamento 

e associações para os seus leitores, é um direito deles essa informação. A publicação digital 

criou uma necessidade de transparência, inclusive entre o negócio do jornalismo e a redação 

para construir relações estáveis com o público, explicando os produtos que oferece, suas 

despesas, seu faturamento e outros mais. Nesse sentido, a transparência dos veículos sobre suas 

relações com os anunciantes pode evitar mal-entendidos perante as audiências e os próprios 

investidores. A Folha de S. Paulo “prestou contas” do percentual de receitas de publicidade e 

patrocínio provenientes de governos municipais, estaduais e federais no ano de 2019. Até a 

finalização dessa pesquisa, é a única declaração dessa ordem por parte do veículo112. 

A Folha de S. Paulo possui uma política de correção de erros, no site oferece a página 

“Erramos” dedicada às correções. O leitor também pode entrar em contato com o veículo pelo 

canal “Comunique erros”, em atividade desde 2004. Estas e outras informações constam na 22ª 

edição impressa do Manual da Redação e na página da “Folha no Projeto Credibilidade”113, 

com informações detalhadas sobre o que o veículo caracteriza como “itens de transparência”. 

Lá consta: missão e compromisso, princípios editoriais, manual de conduta, autores e créditos, 

fontes anônimas, tipos de texto, conteúdo patrocinado, erratas, sobre a Folha, expediente, 

financiamento e subsídios, política de diversidade, política de privacidade. 

No site do Poder360, os princípios editoriais, valores, código de conduta e políticas do 

veículo estão organizados separadamente num extenso menu contendo 16 tópicos114. Nos anos 

2000, o veículo começou como um site hospedado no portal Uol para divulgar notícias sobre 

política. Em 2016 se transformou em um jornal digital. Se apresenta como uma empresa de 

capital fechado, de propriedade do jornalista Fernando Rodrigues e Mariângela Galluci, que 

                                                 

112 Nossa observação levou em conta o que está publicado no site da Folha de S. Paulo, na página “Regras de 
Conduta e Práticas Editoriais da Folha”. “Financiamento e Subsídios”. Disponível em: 
https://tinyurl.com/486w9wcm Acesso em: mai. 2021. 

113 Regras de conduta e práticas editoriais da Folha. Disponível em: https://tinyurl.com/5ch5kyej Acesso em: 
mai. 2021. 

114 Poder 360. Princípios Editoriais. Disponível em: https://tinyurl.com/hbp58xmd. Acesso: abr. 2021.  

https://tinyurl.com/486w9wcm
https://tinyurl.com/5ch5kyej
https://tinyurl.com/hbp58xmd
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possuem 75% do controle acionário. Possui como sócio o empresário Frederico Trajano cuja 

participação acionária é de 25%115. A receita do veículo é proveniente da comercialização de 

newsletters (Drive), da venda de anúncios, conteúdo patrocinado no jornal digital 

(PoderMercado) patrocínio de eventos (PoderIdeias) e realização de pesquisas de opinião 

(PoderData), sendo que nesse último produto, o cientista político Rodolfo Costa Pinto possui 

10% de participação. Como informado pelo veículo, a receita provinda de órgãos públicos e 

governos de todas as esferas é inferior a 1% do faturamento total anual. Mas também não presta 

contas desse faturamento para o público. 

Em relação às políticas do veículo, S1P360 diz que o Projeto Credibilidade foi 

importante para estruturar melhor estes aspectos. De acordo com as informações do site, uma 

boa governança e qualidade jornalística depende da harmonia entre independência editorial e 

financeira, mas o êxito jornalístico está ligado ao sucesso comercial. Possui uma política de 

compliance com vistas a atender às demandas de seus clientes. Quando pergunto sobre a política 

de compliance na gestão do jornalismo, S1P360 responde:   

O compliance é muito mais uma parte corporativa mesmo, a demanda para 
criar uma política de compliance surgiu dos contratos com empresas muito 
grandes e partiu muito dessas empresas que tem políticas de compliance e 
exigem de seus fornecedores políticas voltadas para esse ponto específico. 
Surgiu da demanda corporativa, somos uma empresa de jornalismo, mas por 
meio dessas políticas nos permite fazer negócios de forma saudável, 
juridicamente segura, auditado. Uma necessidade que veio da empresa e não 
tanto do jornalismo. (S1P360, em entrevista à autora, 22/1/2021).   

Algumas instituições, como bancos e órgãos públicos, por exemplo, só viabilizam 

negócios com empresas que mantenham o compliance. Portanto, tornou-se uma questão de 

sobrevivência para empresas cuja aspiração é manter negócios ativos com grandes corporações. 

No caso do Poder 360, um de seus principais produtos é a newsletter Drive, responsável por 

45% de sua receita, especificamente voltada para empresas, algumas grandes corporações 

(bancos, empresas de telefonia etc.). 

O jornal O Povo apresenta seus valores, melhores práticas, princípios editoriais no menu 

“Conheça O Povo”, localizado no final da página inicial do site. A história do jornal começou 

em 1928, cujo nome foi escolhido pelo próprio povo numa consulta popular. O Grupo O Povo 

define seus valores como: Democracia, Liberdade, Justiça, Ética e Modernidade. É uma 

empresa administrada desde 1928 até os dias de hoje pela família Rocha Dummar, inclusive os 

cargos de presidência e vice-presidência do Grupo são ocupados por membros da família. Não 

                                                 

115 Poder 360. Disponível em: https://tinyurl.com/2jfhj4f6  Acesso em: mai. 2021.    

https://tinyurl.com/2jfhj4f6
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encontramos informações sobre as operações financeiras de O Povo, exceto que se trata de uma 

empresa de capital privado. A ausência dessa informação se reflete na resposta de S1OP, 

quando perguntamos se o veículo fornece informações sobre as fontes de financiamento e 

governança do site, 

 Eu acredito que isso não interessa, é estratégico. Dentro do mercado local isso 
pode não ser estratégico porque, queira ou não, tem outros veículos aqui que 
pode ser complicado ter essa informação, economicamente falando e não 
jornalisticamente falando. Isso nunca me foi falado, é uma opinião minha 
mesmo. Economicamente pode não ser importante para eles deixar isso 
exposto. (S1OP, em entrevista à autora, 20/11/2020). 

A tecnologia e as redes sociais vêm alterando estruturas e os negócios das empresas em 

diversos setores, não apenas no jornalismo. Nesse sentido, a transparência pode ser um 

diferencial competitivo num mercado marcado por rápidas mudanças (MICHENER e 

BERSCH, 2013). Conforme descrito por Christensen e Cheney (2015, p. 70), há uma crescente 

busca por transparência organizacional porque existem expectativas de que ela melhore a 

eficácia dos negócios, amplie serviços e contribua para práticas democráticas. 

Em nosso entendimento, com base na literatura consultada, adicionar elementos de 

transparência para gerar confiança nas notícias acrescenta qualidade às empresas. Segundo 

Heald (2006) isso inclui a abertura financeira, social, jurídica, tecnológica.  Independentemente 

do tipo de empresa (privada ou pública) e seus propósitos (com ou sem fins de lucro), a clareza 

de objetivos e a integralidade de sua exposição é uma tendência nos negócios, porque funciona 

como poderosa estratégia de relacionamento com os públicos. Desse modo, ao compartilhar 

informações financeiras, a empresa gera confiança e lealdade.   

Assim, são insuficientes as informações das organizações de notícias sobre a origem de 

suas receitas e financiamentos, portanto, depõem contra as diretrizes do protocolo de 

transparência. Conforme Heald (2006, p. 25-43), da perspectiva de mercado, a transparência 

financeira abre oportunidades e atrai investidores, dá aos acionistas da empresa, anunciantes e 

partes interessadas uma segurança em relação ao futuro do negócio. Além disso, a abertura 

sobre aspectos financeiros serve como estímulo aos colaboradores da empresa, que podem ver 

os resultados da força de seu trabalho. No ambiente de trabalho moderno a transparência serve 

como mudança social dentro das próprias organizações, inclusive com programas internos de 

desenvolvimento humano como forma de motivação, incluindo a divulgação da folha de 

pagamento. A transparência da folha de pagamento atrai candidatos, ajuda a manter 

funcionários e proporciona vantagem competitiva. 
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Portanto, seria um diferencial competitivo, mas também um indicador de confiança para 

manter e atrair novos públicos, se as empresas de jornalismo incorporassem às suas políticas a 

divulgação dos níveis salariais de seus colaboradores, uma prospecção de carreira, do estagiário 

ao colaborador mais experiente possivelmente despertaria mais interesse profissional. Além 

disso, relatórios financeiros, investimento publicitário, verbas públicas, doações etc.  São 

detalhes que, possivelmente, sirvam para elevar a qualidade do jornalismo oferecido pela 

organização. 

Outra parte dessa equação refere-se aos segredos de mercado e os dados, alguns valiosos 

para os negócios internos. Ao expor demasiadamente as ações da empresa pode estar 

entregando as estratégias do negócio. Na indústria de notícias, portanto, a adoção de 

procedimentos transparentes deve ser orientada de uma maneira que não comprometa suas 

operações comerciais ou transgrida acordos e procedimentos éticos.   

Inclusive, no Manual da Credibilidade constam as diretrizes de cada indicador116, e as 

recomendações para a adequada declaração por parte dos veículos que se dizem comprometidos 

com padrões de transparência em relação às suas estruturas patrimoniais e fontes de 

financiamento. 

É desejável uma postura honesta e responsável por parte de organizações noticiosas e 

jornalistas, além disso, o público tem o direito de saber como o setor de notícias interage com 

os negócios da indústria de notícias. No entanto, apenas divulgar informações sobre políticas, 

manuais e ética das organizações jornalísticas, sem explicar a importância dessas informações, 

possivelmente seja um esforço inútil para ganhar a confiança do público. 

 Nesse sentido, seria assertivo que as organizações de notícias explicassem o que 

significam os paywalls e porque são necessários. Da mesma forma, explicar como funcionam 

as propagandas, assinaturas e associações. Proporcionar discussões com a comunidade sobre a 

necessidade de o veículo de notícias manter outros empreendimentos, grupos de comunicação, 

e outros mais. Outro aspecto óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, diz respeito à figura humana 

dos profissionais que vivem do jornalismo, eles vivem na comunidade, seus filhos frequentam 

os mesmos espaços físicos que a maioria dos seus leitores, vão ao supermercado, pagam seus 

impostos, em muitos casos, não possuem contratos formais de trabalho, plano de saúde, seguro 

de vida, entre outros. Portanto, são informações que precisam ser conhecidas dos públicos. 

                                                 

116 Ver item 1.1 Financiamento: Disponível em: https://www.manualdacredibilidade.com.br/indicadores . Acesso 
em: ago. 2021. 

https://www.manualdacredibilidade.com.br/indicadores
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Neste contexto, de relatórios sobre aspectos financeiros dos veículos, sugerimos uma 

separação por ordem de importância com o agrupamento de três informações como diretriz para 

a adequada divulgação: a) informações obrigatórias (regulamentada pelos protocolos do Projeto 

Credibilidade, inegociáveis, como o preenchimento do questionário; criar e/ou reformular as 

políticas editoriais, os compromissos éticos e torná-los públicos); b) informações importantes 

(a divulgação não é regulamentada pelos protocolos do Credibilidade, mas torná-las públicas 

terá um impacto significativo sobre a audiência em relação a escolha de veículos para ler, ouvir 

e assistir notícias. Nesse caso, a inovação das organizações de notícias é um diferencial e 

contará muito, tendo em vista que cada uma pode implementar instrumentos de transparência 

com auxílio da tecnologia para dar visibilidade aos seus processos; e c) informações 

recomendadas para divulgação, são aquelas que explicam a importância de respeitar aspectos 

sigilosos, a segurança e a privacidade do produtor de informação (jornalista e veículo), do 

processo informativo (antes, durante e depois da publicação) e das fontes, que inclusive são 

resguardadas constitucionalmente no Brasil, no entanto, não se sabe o que o público entende 

por fontes e o tratamento jornalístico dado a elas. 

Assim, a necessidade de o jornalismo explicar às pessoas por que faz o que faz requer 

uma postura de prestação de contas, de assumir responsabilidades. O jornalismo explícito é um 

elemento de transparência cujo resultado esperado pode ser o engajamento de audiências para 

o jornalismo, gerar confiança e lealdade nas notícias e, acima de tudo, respeito pela profissão 

(LÜDTKE, 2020, online). 

 

3.2.2 Indicador de Credibilidade: Jornalista  

“Burra, feia, gorda prostituta e vadia”117 são as ofensas mais corriqueiras proferidas às 

jornalistas pelo presidente brasileiro Jair Bolsonaro e o filho dele, senador Flávio Bolsonaro. 

Segundo o levantamento da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (ABRAJI, 2020), as 

mulheres jornalistas são as mais atacadas, uma tentativa de desqualificação do trabalho jornalístico 

que incentiva o linchamento virtual de várias jornalistas: Miriam Leitão, Patrícia Campos Mello, 

Constanza Resende, Juliana Dal Piva, Marina Dias, Vera Magalhães, Shirley Alves, Amanda Audi. 

Mencionamos alguns nomes, mas existem outros mais. 

A exemplo disso, será que o público sabe quem são os jornalistas e conhece suas 

qualificações e os valores que orientam as práticas por trás deste ofício? Um estudo realizado pelo 

                                                 

117ABRAJI. “Jornalistas mulheres são as maiores vítimas de ataques no ambiente digital” Disponível em: 
https://tinyurl.com/a7yszvv9 . Acesso em: abr. 2021.  

https://tinyurl.com/a7yszvv9
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The Media Insigth Project (2021), entre outros achados, enfatiza que a maioria das pessoas (público 

americano) têm dúvidas sobre como o trabalho jornalístico deve ser realizado. Antes das 

preocupações em ensinar o público a confiar no jornalismo o estudo recomenda saber como 

jornalistas são percebidos e só então encontrar maneiras eficientes de mostrar o que o público deve 

esperar e cobrar dos jornalistas e organizações.  

Identificar quem fornece uma informação é um critério básico para quem a busca. 

Michael Schudson (2017, online) enfatiza que quando precisamos nos informar sobre os 

acontecimentos diários, em qualquer tempo, não recorremos ao 192. “Recorremos a apuradores 

profissionais de notícias que têm reputação de serem confiáveis” (Ibid).  

A divulgação de quem é o jornalista por trás da notícia, reportagem, análise, checagem 

de fatos etc., é o que o torna distinto de outros profissionais e organizações noticiosas. Além 

disso, serve como força construtiva para relacionamento e proximidade com o público-leitor, 

em tempos de conversas e linchamentos online, esse é um tipo de indicador para fortalecer a 

autoridade do autor do conteúdo.  

O protocolo do Projeto Credibilidade recomenda os seguintes atributos para o uso do 

indicador “Jornalista”: nome e assinatura, com link para a página do autor; foto é opcional, a 

localização e a data da publicação; uma frase que descreva a expertise do autor em relação à 

matéria; formação acadêmica; idiomas; premiações, redes sociais do autor; tipo de filiação do 

autor em relação ao veículo noticioso (afiliado ou independente, colaborador ou comentarista) 

e arquivos com artigos e/ou reportagens já publicadas por esse autor para o veículo.  

A operacionalização desse indicador específico nem sempre se mostra tangível nas 

redações. Entre as dificuldades apontadas pelos participantes da pesquisa, estão o suporte 

técnico, o fluxo de jornalistas nas redações, muitos são dispensados e novos profissionais são 

contratados, além disso, aspectos relacionados à privacidade e segurança.  

Nem sempre dá tempo de o editor responsável atualizar de forma adequada a biografia 

do autor no site do veículo, isso envolve criar um link para tal informação, vai além de um 

simples texto informativo, exige componentes tecnológicos e especialistas nessa área para 

efetivar esse recurso no publicador (CMS) da redação. Em certos casos, o editor solicita que o 

próprio jornalista escreva de forma sucinta sua autobiografia e publique no site, o que pode 

tornar o processo mais tardio, devido a outras demandas da rotina jornalística, 

A maior dificuldade para deixar 100% rodando é o indicador do autor, por a 
gente não conseguir atualizar ele da forma adequada, por exemplo: eles me 
pedem para eu atualizar “bota um link pro meu”, porque tecnicamente falando 
não é uma coisa simples e como a redação tem muita variação, sai muita gente 
e entra muita gente, acaba que a gente não consegue fazer de uma forma mais 
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correta, da gente conseguir fazer com que aquele autor, aquela bio daquele 
repórter seja realmente uma referência mais adequada em relação a ele. Eu 
acho que a gente precisa caminhar um pouco mais em relação a isso, mas 
estamos caminhando. (S1OP, em entrevista à autora, 20/11/2020). 

No caso da redação do jornal O Povo, o próprio repórter pode acrescentar e alterar suas 

informações no sistema de publicação do veículo, é uma atribuição compartilhada entre o editor 

e repórter. Quando pergunto sobre alguma limitação em relação ao jornalista se mostrar mais, 

estar à frente das notícias, S1OP diz que, 

Para a minha geração, jornalista não é notícia, mas para a geração atual, os 
meninos com quem eu trabalho de vinte e poucos anos, eles fazem questão de 
estar lá e dizer eu faço isso eu sou aquilo, isso aqui são as minhas matérias 
que eu já fiz até agora. Eu vejo muito isso e há uma mudança muito forte em 
relação a isso. (S1OP, em entrevista à autora, 20/11/2020). 

A título de inferência, mas com base nas entrevistas, observamos uma inclinação 

geracional em relação à incorporação de critérios de transparência nas rotinas produtivas. Pode 

ser que profissionais mais jovens e com letramento tecnológico se adaptem mais facilmente a 

instrumentos de transparência, como por exemplo, os Indicadores de Credibilidade. Contudo, 

esse é um dado que suscita uma nova investigação e requer aprofundamento. 

A Folha de S. Paulo disponibiliza uma página para autores que publicam notícias, 

reportagens, análises etc., no site. Toda matéria assinada recebe um link para a página do autor, 

que possui uma minibiografia e as suas outras produções, com o título da matéria, data etc. Ou 

seja, é uma página que reagrupa os textos e permite a recuperação da informação. Do ponto de 

vista de quem lê qualquer conteúdo informativo no site, seria mais adequado se a minibiografia 

do autor já estivesse anexada ao lado da foto e assinatura, ou seja, sem o link. Isso pode otimizar 

o tempo e a qualidade de leitura, já que disponibiliza a informação do autor sem interromper o 

fluxo por meio de links. Mas a concentração dos textos por autoria em uma página específica 

não deixa de ser uma facilidade para quem busca leituras de autores preferidos. 

Com dinâmica semelhante à da Folha, o Poder 360 disponibiliza a autoria da matéria, 

porém, para acessar as informações detalhadas sobre o autor o leitor terá que clicar sobre o 

nome e será redirecionado para outra página em que consta sua minibiografia. Além disso, a 

autoria da matéria só é visível após o título, linha fina e imagem, conforme a Figura 7 abaixo. 

Nome do autor na cor vermelha (Mateus Maia).  

O ideal seria um destaque maior para a autoria da matéria com a foto do jornalista. Esse 

pode ser um diferencial de identificação diante de tantos exemplos de perfis falsos e que 

propagam desinformação, principalmente em redes sociais. Sobretudo a foto do autor emite 
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sinais de confiança para quem está acessando o conteúdo porque abre a possibilidade para 

verificar se a foto e a assinatura correspondem verdadeiramente ao autor da matéria.  

 

Figura 6: Indicação do autor da matéria no jornal digital Poder 360 
 

 
Elaboração da autora 

Fonte: Poder 360 
 

 
Segundo Marchionni (2013), jornalistas são pessoas dignas de reconhecimento pela 

especificidade do trabalho que fazem, assim, quando uma organização de notícias diz quem são 

os seus jornalistas e evidencia suas experiências, está demonstrando a credibilidade de seus 

profissionais. No jornalismo, em alguns casos, recomenda-se preservar a identidade do 

jornalista: uma investigação em andamento, reportagem resultante de denúncia, abordagem 

sobre tráfico de drogas ou qualquer tipo de situação que coloque a segurança do profissional 

em risco e a integridade do material em sua posse, entre outros. Em casos assim, geralmente, 

não há identificação de autoria, no lugar da assinatura do repórter coloca-se “Da Redação” ou 

o nome do veículo, “Poder 360”, por exemplo.  

Assinar ou não assinar uma matéria, com foto do autor não parece ser uma questão bem 

resolvida entre repórteres nas redações. Certos temas sensíveis podem colocar em risco a vida 

do repórter, 
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A questão de usar a foto, a identidade ela é complexa, por exemplo, no meu 
dia a dia de política, tudo bem, eu não vejo muito problema em identificar, 
mas houve coberturas aqui, por exemplo, de facção criminosa, o próprio 
motim dos policiais militares ano passado, essas coberturas específicas são 
delicadas, a gente fica com um pouco de receio, às vezes até o pessoal bate 
em cima de nós, ‘ó, é contra o projeto, você tem de se identificar’, e a gente 
acaba cedendo  e publica com nome e tudo. (S2OP, em entrevista à autora, 
12/2/2021). 

O jornalista entrevistado, em matérias investigativas e delicadas, que colocam sua 

segurança em risco, não se identifica mais, especialmente depois de uma reportagem publicada 

e assinada que lhe rendeu ameaças. No entanto, reconhece a importância dessa identificação, 

enfatiza que em temas delicados como no caso das facções criminosas, é o tipo de situação 

imprevisível, não se sabe quando haverá um novo motim, são matérias inesgotáveis e, sob esse 

aspecto, a identificação de autoria e foto pode ser complicado para o jornalista.  

Já no Poder 360, o entrevistado afirma que revelar a identidade de quem está por trás da 

publicação promove confiança, “o leitor tem mais confiança no conteúdo explanado quando ele 

conhece o autor ou quando há informações sobre quem escreveu a notícia” (S2P360, em 

entrevista à autora, 1/12/2020).  

Em O Povo, na perspectiva de S3OP, não assinar as matérias ou assinar em nome do 

veículo gera problemas indesejados para quem pretende praticar um jornalismo qualificado, 

além de negligenciar a participação do leitor. O Projeto Credibilidade trouxe ao veículo um 

senso de vigilância constante, mas, ainda assim, os erros são inevitáveis. Segundo a jornalista 

essa é uma situação que não acontece por má fé,  

[...] é pela inconstância, pela falta de frequência, de assiduidade que a gente 
coloca na conta da correria, na conta do check-up malfeito, da lista de 
atividades a fazer muito longa, pelo editor, pelo repórter e a gente vai deixando 
passar. Essa inconstância é arriscada tanto para a prática do bom jornalismo 
quanto para a recepção. Não é tão somente a recepção, não é tão somente o 
consumo, mas é essa participação do leitor nesse processo. (S3OP, em 
entrevista à autora, 7/1/2021).  

Segundo S1FSP, na Folha de S. Paulo a identificação de autoria é integrada 

sistemicamente no publicador do veículo, então, quando um jornalista publica uma reportagem 

esse componente aparece visualmente no layout incluindo a página de autores, faz parte da 

rotina de trabalho. “Todas as reportagens que alguém clica no autor vai cair numa bio que diz 

a formação do autor, no que a pessoa é especializada, em que cidade e que cargo ela tá”. (S1FSP, 

em entrevista à autora, 5/2/2021). 

Uma pesquisa realizada pelo Center for Media Engagement, mostrou que adicionar 

elementos de confiança às notícias, como a assinatura do jornalista têm efeitos sobre a confiança 
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do público, entretanto, adicionar estes elementos isoladamente não funciona, o conjunto de 

elementos: assinatura, foto do jornalista e minibiografia incorporados às notícias é considerado 

o ideal (LEE et al., 2021).  

O indicador “Jornalista” é um instrumento de transparência para ser empregado sempre 

que possível, a própria diretriz desse indicador recomenda que seja opcional. Quando o 

jornalista se identifica, concede ao público o direito de escolher se confia nele, se irá 

acompanhar o seu trabalho. Nesse sentido, autoria e foto emite referenciais de confiança, 

favorece a interação, diálogo e colaboração do público, principalmente em redes sociais. Por 

outro lado, existem riscos embutidos nesse combo da confiança, um deles é a superexposição 

do jornalista, situação que Hedman (2016) trata como “transparência pessoal”, um fenômeno 

social que pode ser perigoso, floresce nas redes sociais e no caso dos jornalistas contribui para 

a indefinição de fronteiras entre duas esferas: a profissional e a privada. O jornalista do Poder 

360 diz que consegue transitar bem entre seus dois tipos de perfis sociais: o pessoal e o 

profissional. Sempre responde as questões relacionadas às matérias que publica por meio do 

seu perfil profissional e não tem o hábito de responder leitores e seguidores com suas contas 

privadas. Até porque, no veículo, as interações do repórter com os públicos devem ser em nome 

do Poder 360, “sempre”. (S2P360, em entrevista à autora, 1/12/2020). 

Outros atributos estruturam o Indicador de Credibilidade “Jornalista”, conforme 

mencionamos, evidenciar a expertise do autor da matéria, sua formação acadêmica, premiações 

e outros mais. Para ter clareza sobre a percepção dos jornalistas sobre cada um dos atributos 

contidos neste indicador, formulamos a pergunta: “Quanto à identificação do autor/produtor, 

com quais das afirmações você concorda (sendo 1 concordo totalmente e 5 discordo 

totalmente)” (Quadro 4). 

É possível verificar no quadro abaixo o grau de concordância sobre tais aspectos. Destes, 

destaco dois atributos do indicador “Jornalista”: formação acadêmica e idiomas; premiações. 

Para os jornalistas entrevistados, estes são quesitos menos importantes. Um dos entrevistados, 

enquanto escolhia a resposta, disse que: “idiomas talvez seja demais” e considera menos 

importante informar as premiações (S2OP, em entrevista à autora, 12/2/2021).  

 

Quadro 4: Percepção dos entrevistados sobre os atributos do indicador “Jornalista” 
 

“Quanto à identificação do autor/produtor, com quais das afirmações você concorda 
(sendo 1 concordo totalmente e 5 discordo totalmente)” 

R1 R2 

Nome e assinatura com link para página do autor 1 1 

Foto 
 

1 1 
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Localização e data de publicação 
 

1 1 

Descrição da expertise do autor/jornalista em relação à matéria 
 

1 1 

Formação acadêmica e idiomas 2 4 

Premiações 
 

5 4 

Possibilidade de seguir o autor em redes sociais 
 

1 1 

Tipo de filiação do autor/jornalista do veículo: 
é afiliado ou independente/comentarista ou colaborador? 

1 1 

Arquivo (histórico de publicações) com artigos 
publicados desse autor/jornalista 

1 1 
 

Nota: “R1 e R2” referem-se às respostas de dois jornalistas.  
Elaboração da autora 

 
 

Em momento posterior, outro jornalista entrevistado comenta que “não vai fazer muita 

diferença para o texto que está ali dizer onde a pessoa se formou, idiomas que ela fala, se é 

conteúdo em português, por exemplo, não vai fazer diferença se a pessoa sabe falar inglês ou 

espanhol”. (S2P360, em entrevista à autora, 1/12/2020). E ainda, sobre premiações, este mesmo 

jornalista diz “que é algo muito relativo, hoje o jornalismo tem milhares de premiações de 

diversas categorias, nem sempre ter uma premiação tal vai agregar mais ao conteúdo”. 

Por que divulgar estas informações é considerado um elemento de transparência? De 

acordo com Hayes (et. al, 2014, p. 271) o ambiente tradicional de notícias em que jornalistas 

falam e os leitores e telespectadores apenas confiam, não existe mais. Com níveis de confiança 

em queda, os jornalistas precisam dar motivos para o público confiar no seu trabalho. Ainda 

persistem muitas lacunas entre o que os jornalistas fazem e o público compreende, 

possivelmente adicionar elementos para direcionar a atenção do público para o jornalismo 

profissional irá desviá-los da desinformação, um dos grandes problemas do setor na atualidade.  

Quantas reportagens já mudaram o rumo político, social e econômico do país? As de 

maior impacto social geralmente são premiadas, inclusive internacionalmente. Expor estes 

aspectos para as audiências dos veículos, leitores, até mesmo seguidores em redes sociais pode 

ser interessante porque mostra o valor do jornalismo praticado, a equipe envolvida, a 

organização de notícias e tudo que está em jogo na vida dos profissionais da notícia, os riscos, 

as conquistas e as consequências de escolher essa atividade profissional.  

Muitos jornalistas falam outros idiomas e isso amplia suas fronteiras de trabalho, além 

de qualificá-lo para a cobertura. Em reportagens internacionais que exigem a presença do 

repórter no local, o idioma é um diferencial. 



160 
 
Num primeiro momento, pode ser difícil para os jornalistas assimilarem práticas de 

transparência na rotina diária de trabalho. Ao examinar o indicador “Jornalista”, observamos 

que é um recurso que incentiva mostrar outras práticas além da política de ética e a página 

“Sobre” de um veículo, ele amplia a visibilidade da organização de notícias e, principalmente, 

proporciona atenção para o jornalista e suas habilidades; possivelmente, detalhes como 

premiações e formação acadêmica, se tornadas públicas, funcionam melhor para atrair a atenção 

dos leitores, engajá-los a compartilhar textos noticiosos e até converter em assinaturas para o 

veículo. 

Outra vantagem de proporcionar esse tipo de conhecimento ao público é para que 

tenham oportunidade de discernir o jornalismo profissional de outros tipos. Hoje em dia existe 

o jornalista que virou celebridade, influenciador digital, blogueiro, as diferenças técnicas e 

éticas entre uma prática e outra são específicas, no entanto, sabe-se muito pouco se o público 

sabe identificá-las. 

Segundo a participante da pesquisa, ao fornecer a identificação de assinatura na matéria, 

foto e mais detalhes profissionais, a organização de notícias mostra ao público as especialidades 

do jornalista, isso acrescenta credibilidade. 

Sim, porque isso dá mais credibilidade ao público que está vendo, dá mais 
confiabilidade, o público sabe que o que está sendo assinado é uma coisa 
autoral, não é um plágio, não é uma matéria que está sendo copiada, pode até 
ser reproduzido de agência, isso é natural o jornal paga certas agências pra 
copiar. (S3OP, em entrevista à autora, 26/2/2021). 

Para Karlsson (2020), ao adicionar elementos de confiança nas notícias, os jornalistas 

estão dando motivos para o público confiar em seu trabalho, mais do que isso, estabelece 

autoria, procedência, verificabilidade, isto é, a identificação de autoria torna-se um elemento 

que define quem é jornalista e o diferencia de quem não é. 

 

3.2.3 Indicador de Credibilidade: Tipo de Matéria 

Como as pessoas irão saber no que devem confiar numa era de abundância informativa? 

A transparência pode ser projetada para dizer às pessoas por que o jornalismo é diferente em 

seus processos, motivações, ética, seus valores, as pessoas e para ensinar a reconhecer o tipo de 

conteúdo. Nesse sentido, facilitar a distinção do que será lido pelo público é um instrumento de 

transparência inovador que pode ser explorado com criatividade pelos veículos noticiosos. 

De acordo com o protocolo do Projeto Credibilidade, as organizações noticiosas devem 

deixar claro aos seus leitores e assinantes, a diferença que existe entre um texto noticioso, 
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análise, opinião, conteúdo patrocinado, checagem de fatos, crônica, humor. Segundo Kovach e 

Rosenstiel (2010), esse é o tipo de recurso que incide na decisão de confiança dos públicos. 

A forma encontrada para sinalizar os tipos de conteúdo são os rótulos de identificação, 

também conhecidos por etiquetas, tags de conteúdo. Segundo a diretriz do Credibilidade, a 

funcionalidade das etiquetas serve para diferenciar o conteúdo noticioso de outros gêneros 

informativos, em qualquer formato (áudio, vídeo, texto).  

A Folha de S. Paulo utiliza uma série de palavras para identificar os rótulos: opinião, 

análise, colunas e blogs, editorial, ombudsman, tendências/debates etc. Contudo, a identificação 

de conteúdo noticioso e reportagem se mistura aos anúncios publicitários. Na perspectiva dos 

leitores essa identificação pode ser confusa. Para Rachel Schallom (2018, online), encontrar o 

melhor formato e a melhor maneira de explicar o tipo de texto são desafios para as organizações 

de notícias que precisam se preocupar em ensinar seu leitorado a reconhecer os tipos de textos 

jornalísticos. Uma solução que extrapola os conhecimentos do jornalista, geralmente 

preocupado em apurar e escrever uma matéria. Para um efeito positivo recomenda o trabalho 

conjunto de equipes de design e desenvolvedores. Segundo suas recomendações, as equipes 

devem estar preparadas para responder perguntas e prestar explicações a partir da perspectiva 

de seus leitores e das suas necessidades. Isso nos faz refletir se o leitor da Folha, do Poder 360 

e do jornal O Povo têm discernimento entre um texto noticioso, opinativo, uma checagem de 

fatos, crônica etc. Da maneira como é feito, os rótulos servem mais aos jornalistas do que aos 

leitores. 

O Projeto Credibilidade faz recomendações para o uso das etiquetas e disponibiliza um 

texto explicativo sobre o que é uma reportagem noticiosa, contextualização, checagem, análise, 

opinião, resenha, nos ajude a reportar, conteúdo patrocinado e sátira. São recomendações que 

servem bem às redações, mas nem todas fornecem as explicações claras sobre o tipo de texto. 

Para que o público tenha consciência crítica e capacidade para cobrar qualidade e credibilidade, 

antes, precisa saber se é capaz de distinguir os tipos de textos existentes no jornalismo. 

Dentro das próprias redações existem dúvidas sobre a etiquetagem adequada para o tipo 

de matéria. Especificamente, mencionamos o caso do jornalista de O Povo, que também é 

colunista de opinião no veículo. Segundo S2OP, essa é uma escolha que causa confusão,  

Para mim, especificamente, existem momentos que é confuso, porque eu 
também sou colunista, tem uma área de opinião para mim, então, quando eu 
vou escrever alguma coisa surge esse dilema, eu não sei exatamente qual a 
área que eu devo colocar, se eu coloco na minha coluna no portal, mas é uma 
coisa bem específica. (S2OP, em entrevista à autora, 12/2/2021).  
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É possível perceber que as redações ainda estão se adequando ao protocolo do Projeto 

Credibilidade. À medida que as redações precisam estar prontas para a implementação dos 

protocolos de transparência surge a necessidade de união de equipes com múltiplas habilidades.  

Nicholas Diakopoulos (2019) aborda que os obstáculos ao progresso e inovação nos 

veículos noticiosos provavelmente são culturais, em parte porque o jornalismo não veio de uma 

cultura de design centrada no valor das pessoas, ou seja, uma deficiência em ouvir o que elas 

precisam. Segundo o autor, o jornalismo precisa de desenvolvedores, programadores, 

especialistas em análise de dados e comportamento do leitor. Nesse sentido, a penetração do 

Projeto Credibilidade em veículos da grande imprensa brasileira possivelmente contribua para 

uma mudança de cultura nas redações e proporcione um trabalho mais colaborativo. 

 A tendência é que as redações cada vez mais invistam em equipes capacitadas para o 

desenvolvimento de design e experiência do usuário para obter resultados melhores em relação 

à compreensão dos leitores sobre os tipos de conteúdo.  

Com relação à experiência do usuário, trata-se das experiências das pessoas com 

sistemas que pode ocorrer na interação com uma empresa, produto ou serviço. Também envolve 

um conjunto de afetos os quais Hekkert (2006) caracteriza como “experiência estética”, 

“experiência de significado” e “experiência emocional”. Isto é, a experiência do usuário pode 

transcender o plano material e proporcionar experiências humanas com dispositivos.  

Embora com dificuldades operacionais, o Poder 360 se esforça para formar equipes 

mistas, ainda pequenas, mas a dupla jornalismo e tecnologia na redação dá seus primeiros 

passos,  

Acho que o maior esforço foi na parte de codificação, tem uma série de 
marcadores que não aparecem na interface para o leitor, que são referência 
para o próprio Credibilidade, questão de indexação e tal, são vários 
marcadores sobre o que é cada coisa no site, mas por trás do código. Isso 
exigiu um esforço maior da equipe aqui para colocar esses marcadores, a 
forma como o código separa o que é notícia de opinião, qual é o nome do 
repórter que escreveu, onde essa matéria foi escrita. (S1P360, em entrevista à 
autora, 20/1/2021).  

O ideal é que a identificação do tipo de conteúdo apareça em destaque para que o leitor 

tenha a opção de escolher o que vai acessar. O Poder 360 diferencia as etiquetas por tipo de 

conteúdo e cor, além disso explora com criatividade recursos gráficos para destacar as etiquetas. 

Utilizamos ferramentas de edição para demarcar a área de trabalho do site (na cor vermelha) 

com intuito de dar visibilidade à etiqueta “Opinião”. O jornal digital também utiliza etiquetas 

de identificação de conteúdo para as publicações nas redes sociais. 
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Figura 7: Identificação do tipo de conteúdo na página inicial do Poder 360 
 

 
Nota: Esta imagem foi editada com a ferramenta Paint 3D  

Elaboração da autora 
Fonte: Poder 360 

 
 

Na perspectiva da jornalista entrevistada, numa redação o jornalista tem obrigação de 

reconhecer os gêneros textuais, mas o público não, 

Eu, jornalista, sei dos gêneros textuais, sei que isso é um artigo, sei o que é 
uma matéria, mas o leitor não é obrigado a saber. É o que eu sempre dizia nas 
avaliações internas, nas conversas com os editores, nós temos obrigação de 
saber gêneros textuais, o público não. Eu tenho que informar a eles o que é 
uma análise, eu tenho que dizer a ele que isso aqui é uma opinião e isso aqui 
é uma notícia, ele vai ser informado disso para ele não ligar no outro dia para 
dizer que “esse texto aqui que a [repórter] escreveu tá errado.” (S3OP, em 
entrevista à autora, 26/2/2021). 

Karlsson e Clerwall (2018) já testaram elementos de transparência em sites de notícias, 

mas suas conclusões indicam poucos efeitos sobre a credibilidade percebida pelo público. No 

entanto, um aprofundamento deste estudo mostrou que diferentes tratamentos dados à 

transparência podem fazer diferença perante o público, como adicionar elementos às notícias 

que despertem a atenção: explicar a importância de uma apuração, utilizar técnicas para 

diferenciar os conteúdos etc.  

Outro estudo expôs os participantes a tópicos de conteúdo rotulados, com duas versões 

de cada artigo, uma com o elemento de transparência “rótulo da história” e outra versão sem o 

elemento. Por exemplo, ao lado do rótulo “análise”, havia a palavra com um link para “saiba 

mais”, ao clicar o leitor foi direcionado para uma nota explicativa sobre o que é uma análise e 

assim sucessivamente com outros tipos de conteúdo: opinião, notícias, conteúdo de anúncios. 

Nesse caso específico, o estudo mostrou um engajamento do público com o artigo que 

possuía elementos de transparência, ou seja, o público demonstrou um interesse maior em clicar 
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no conteúdo motivado pela explicação que o rótulo proporcionava (CURRY e STROUD, 

2019). Embora a conclusão geral desse estudo tenha indicado pouco efeito dos elementos de 

transparência em relação à credibilidade das notícias perante o público, esse detalhe do rótulo 

com explicações sobre o que é uma análise, notícias ou anúncio é promissora.  

Com relação ao design e apresentação ao leitor, as organizações noticiosas ainda 

dificultam a visibilidade e acesso às informações básicas, mesmo para assinantes, como no caso 

da Folha de S. Paulo. Façamos o teste na página do site observando quantos links devem ser 

clicados e abertos até encontrar os Princípios Editoriais do veículo.  

Primeiramente, o leitor deve rolar e rolar o mouse até encontrar o final da página, se 

esforçar para enxergar em letras pequenas o tópico do Projeto Editorial somente no oitavo item, 

clicar nele e irá direcioná-lo para outra página com conteúdo extenso assemelhando-se a uma 

reportagem longa. Mesmo depois disso, até chegar aos princípios do veículo, o leitor tem de ser 

muito persistente.  

Existe uma etiqueta que identifica quando é opinião, análise, conteúdo patrocinado, por 

exemplo, mas a descrição do que significa só aparece se o leitor posicionar o mouse sobre a 

etiqueta e clicar nela. Um recurso muito importante cuja funcionalidade pode ser imperceptível 

aos leitores do jornal, principalmente àqueles com pouca habilidade digital.  

O objetivo do design de experiência do usuário é garantir que o usuário/leitor tenha a 

melhor experiência de uso com relação a algum produto ou serviço. Nesse caso, o produto é a 

notícia, portanto, é preciso desenvolver uma forma de navegabilidade que favoreça o leitor do 

jornal, para que localize facilmente as etiquetas explicativas. No entanto, o foco do design UX 

não é apenas visual e estético, é centrado também nas necessidades do usuário e sua interação 

com o produto durante a sua jornada de uso. Essa é uma área multidisciplinar que contempla 

competências como:  design de interação, arquitetura da informação, design visual, psicologia, 

storytelling e design thinking118. Significa que sites noticiosos devem se preparar para educar 

os usuários de seus produtos. Ou seja, um consumidor de notícias em qualquer formato precisa 

estar habilitado digitalmente para desfrutar adequadamente o produto na sua jornada de uso.  

 

                                                 

118 Medium: “UX Design: o que é e como atuar na área?”. Disponível em: https://tinyurl.com/2nmabbe6 . Acesso 
em: mai. 2021. 

https://tinyurl.com/2nmabbe6
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Figura 8: Etiqueta de identificação de conteúdo na Folha de S. Paulo 

 
Nota: A imagem foi editada e a etiqueta “opinião” sinalizada na cor vermelha 

Elaboração da autora 
Fonte: Folha de S. Paulo 

 

Na etiqueta “Opinião” da Folha de S. Paulo consta a seguinte descrição: “Expressa as 

ideias do autor e defende sua interpretação dos fatos”. Porém, essa descrição só aparece se o 

leitor pousar o mouse por alguns segundos sobre a etiqueta para, então, aparecer a descrição.   

 

Figura 9: Descrição da etiqueta “opinião” da Folha de S. Paulo 

 
Nota: A imagem foi editada para destacar a descrição da etiqueta “Opinião”  

Elaboração da autora 
Fonte: Folha de S. Paulo 

 

Para S1FSP, os Indicadores de Credibilidade são essenciais para diferenciar notícia de 

opinião e análise, principalmente no contexto de desinformação e disseminação em redes 

sociais. Segundo a jornalista entrevistada, a Folha é muito clara nessa identificação, 

Hoje em dia para pessoa jovem e leiga que lê notícia no Facebook e não sabe 
onde leu, acha que está no Facebook a notícia, a confusão é muito grande, 
nesse mundo de blogs é tudo nebuloso e um monte de opinião e militância 
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travestida de jornalismo, na verdade não é, é opinião e militância. A Folha é 
muito clara em indicar o que é opinião de convidados, o que a Folha Pensa, 
que é o editorial e a opinião do jornal e o que é jornalismo, eu acho que esse 
é o foco, foi o que a Folha sempre prezou por tentar fazer, enfim, esse é o foco 
do projeto principal. (S1FSP, em entrevista à autora, em 5/2/2021). 

No jornal O Povo, existe um tópico criado para explicar os tipos de conteúdo, intitulado 

“Tipos de Notícia”, caracterizando os sete tipos de conteúdo que o leitorado do veículo irá 

encontrar ao navegar pelo site: “Notícia, Análise, Opinião, Humor, Crônica, Checagem de Fatos 

e Publieditorial”. Cada tópico está acompanhado de uma descrição, conforme Figura 10, com 

destaque na cor vermelha (edição da autora). 

 

Figura 10: Texto explicativo para o tipo de notícias no jornal O Povo 
  

  
Fonte: O Povo 

 
Apesar de fornecer ao leitorado um texto explicativo para os tipos de conteúdo que 

utiliza em suas publicações, o veículo explora pouco o design para dar maior visibilidade à 

descrição, as cores dos tópicos e a tipografia utilizada. Por isso, é importante ter em mente que 

essa explicação adicional sobre o tipo de conteúdo adquire um grau de importância muito maior 

na perspectiva do leitor e um bom design possivelmente facilite a compreensão.  
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O Poder 360 também adotou um texto explicativo para cada tipo de conteúdo, localizado 

na página dos Princípios Editoriais do veículo: “notícia, análise, opinião, conteúdo 

patrocinado”. Oferece nessa descrição um link para que o leitor conheça mais sobre seus 

articulistas e sobre o conteúdo patrocinado. Em “notícia”, o link direciona para uma página 

contendo somente textos noticiosos, em “análise” ou “opinião”, a mesma opção do link 

direciona para páginas com oferta de conteúdo distintas com ênfase para a equipe de articulistas 

fixo do Poder 360.  

Na figura 11 é possível visualizar como o veículo explica para o público o tipo de 

conteúdo. 

 

Figura 11: Aplicação da etiqueta “Tipos de conteúdo” realizado pelo Poder 360 
 

 
Elaboração da autora 

Fonte: Poder 360 
 

O indicador “Tipo de matéria” é um recurso que permite adicionar explicação aos 

leitores, pode ser uma forma de capacitar os consumidores de notícias a usar os serviços do 

veículo e seus produtos. Contudo, é um processo ainda inicial, envolve algumas resistências 

que serão abordadas no próximo item (3.2.4). Apesar disso, os jornalistas olham com cautela e 

se adaptam a práticas diferentes,  
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As iniciativas que foram empregadas, que estão sendo praticadas e realizadas 
dentro da redação, de ir adicionando alguns aspectos nas matérias, de mudar 
a nossa cultura em relação a alguns pontos, tem sido parte de um processo de 
nós estarmos sempre reinventando o bom jornalismo, sempre melhorando o 
bom jornalismo. Eu não considero que nós tivemos ou estamos tendo um 
processo de resistência em relação a isso. A adaptação a esse processo de 
adoção das medidas das iniciativas do Credibilidade foram razoáveis por parte 
da redação, porque é um processo ao qual nós estamos nos acostumando e 
quando eu falo disso eu falo da adoção das melhores práticas, de colocar as 
melhores práticas lá no portal; de identificarmos o tipo de texto, se é uma 
notícia, se é uma análise. Às vezes, no dia a dia da redação, na correria, nós 
vamos atirando, em vez de colocarmos um tipo na cartola a gente coloca outro 
tema, a gente coloca um assunto geral, mas como nós adotamos aquilo como 
cultura mesmo, como iniciativa do Credibilidade, a gente vai se adaptando 
para aquilo. (S3OP, em entrevista à autora, 26/2/2021). 

 
Segundo S3OP, são frequentes as críticas do leitorado sobre o tipo de texto, eles 

costumam expressar ressentimento e se queixam do conteúdo por falta de compreensão: “a 

identificação do tipo de texto precisa ser autoexplicativa [...] o jornalismo é jornalismo em 

qualquer plataforma”. (em entrevista à autora, 26/2/2021).  

Essa observação da entrevistada reforça a necessidade do aperfeiçoamento do design, a 

forma de apresentação da etiqueta “Tipo de matéria”, acrescentar elementos adicionais e mais 

bem elaborados para tornar óbvio o tipo de conteúdo para quem acessa o site do veículo. Um 

vocabulário explicativo e que pudesse ser compartilhado entre os veículos membros do Projeto 

Credibilidade é recomendável. 

 Existem iniciativas voltadas para ensinar o público a extrair conhecimento das notícias 

de acordo com suas necessidades diárias: negócios, saúde, política etc. Citamos como exemplo 

o Quartz Essentials, um recurso que extrai o conhecimento mais essencial da cobertura de 

notícias que o próprio site publica, uma espécie de coleções ou curadoria de resumo da notícia 

que permite o leitor decidir se quer se aprofundar na leitura do tópico. A apresentação desse 

recurso é em forma de cartões explicativos (cards de notícias) no final dos textos, o site também 

disponibiliza um aplicativo para smartphones119. Alguns veículos brasileiros, como por 

exemplo o jornal O Estado de S. Paulo, o Nexo, já exploram cards para notícias nas redes 

sociais, principalmente Instagram e TikTok.  

 

 

                                                 

119 Para se aprofundar no Quartz Essentials sugerimos a leitura do artigo publicado no site Journalism.co.uk. 
“Quartz launches Essentials to boost reader engagement with explainer cards”. Disponível em: 
https://tinyurl.com/385fcxvn .Acesso em: mai. 2021. 

https://tinyurl.com/385fcxvn
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3.2.4 Indicador de Credibilidade: Citações e Referências 

 O tratamento que o jornalista dá às citações e referências nas notícias que produz 

determina como as audiências serão informadas, um fator de credibilidade para o seu trabalho. 

A diretriz do Projeto Credibilidade para o indicador “Citações e Referências”, recomenda: 

Sinalizar a identificação clara e rastreável do material fornecido pela fonte da 
reportagem para fortalecer a evidência da legítima apuração sobre afirmações 
feitas ou eventos citados, e para permitir que os leitores sigam as matérias 
posteriormente. (PROJETO CREDIBILIDADE, 2021, online). 

O objetivo deste indicador é ampliar o acesso aos fatos e às fontes por trás das 

informações. Uma das formas de manifestação de transparência nas organizações jornalísticas 

é reunir esforços para divulgar as fontes de informação de suas histórias, quando não for 

possível, explicar os motivos. O ideal é sempre nomear as fontes. 

As mudanças no ecossistema digital permitiram o uso de recursos para mostrar ao 

público a origem de uma fonte de informação, como por exemplo o uso de hiperlinks para 

documentos usados na construção de uma reportagem investigativa ou em procedimentos de 

checagem de fatos; o próprio público se tiver interesse pode rastrear as fontes utilizadas pelo 

jornalista e checar sua legitimidade. O Projeto Comprova120, por exemplo, afirma ter a 

transparência como metodologia de trabalho. Toda a verificação de informação realizada 

apresenta os seguintes tópicos explicativos: “Por que investigamos? como verificamos, 

contexto, alcance e fontes originais”. 

Essa é uma condição de transparência que se assemelha à definição dada por O’Neill 

(2002) de verificabilidade (checkability) – significa contextualizar as informações e torná-las 

verificáveis para o leitor. Para Kovach e Rosenstiel (2014), o jornalismo está assentado em 

valores e princípios que envolvem essencialmente a transparência e a possibilidade de 

verificação, uma perspectiva comum às rotinas dos jornalistas nas redações considerada uma 

regra de trabalho. A transparência como um instrumento para as práticas jornalísticas inverte 

esse processo e a regra passa a valer para práticas externas, isto significa explicar motivos e 

modos de apresentação de uma história perante o público.  

A Constituição brasileira assegura o sigilo da fonte, um jornalista não pode ser 

compelido a denunciar uma pessoa ou órgão de quem obteve informação. Contudo, no atual 

cenário de desinformação, domínio de plataformas digitais, megavazamentos de dados, a 

                                                 

120 O Projeto Comprova reúne jornalistas de 28 diferentes veículos de comunicação brasileiros para descobrir e 
investigar informações enganosas, inventadas e deliberadamente falsas sobre políticas públicas e a pandemia de 
covid-19 compartilhadas nas redes sociais ou por aplicativos de mensagens. Disponível em: 
https://projetocomprova.com.br/  

https://projetocomprova.com.br/
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transparência em relação às fontes passou a ganhar prestígio no meio jornalístico porque atribui 

credibilidade ao emissor da informação, nesse caso, aos jornalistas e organizações de notícias 

(KARLSSON, 2010; KOLISKA, 2015; VOS e CRAFT, 2009). Então, quando se fala na 

transparência das fontes está se falando, também, que a transparência pode construir uma 

relação de confiança e melhorar a credibilidade jornalística.  

O Manual de Redação - Conduta da Folha de S. Paulo disponibilizado no site orienta da 

seguinte forma para a relação com as fontes, 

O sigilo da fonte é garantido pelo artigo 5o, inciso XIV, da Constituição, mas 
a responsabilidade judicial sobre uma informação anônima é de quem a 
publica -o processo pode ter como alvo apenas o jornal, apenas o jornalista ou 
ambos. A Folha admite a quebra do anonimato em casos extremos, como a 
transmissão deliberada de informação falsa por parte da fonte ou o 
descumprimento de acordo cujo resultado comprometa a imagem do jornalista 
ou do jornal. A decisão é tomada pelo profissional em conjunto com a Direção 
de Redação. (MANUAL DE REDAÇÃO, online).  

Segundo o veículo, é direito da fonte permanecer anônimo quando prestar informações 

off-the-record, ter sua versão dos fatos publicada e recorrer ao ombudsman. Porém, de acordo 

com S1FSP, dos oito Indicadores de Credibilidade, os dois mais difíceis de implementar no 

cotidiano profissional referem-se às fontes e os métodos de apuração e obtenção de 

informações, isto é, refere-se ao quarto e quinto indicador: “Citações e Referências” e 

“Métodos”, 

Sobre o quarto e o quinto indicador, isso a gente não adota e não tem previsão 
de adotar. A gente sabe que a partir de 2021 é um desejo do Credibilidade de 
tornar isso mais obrigatório e talvez seja um ponto de atrito aí, a gente não 
tem condições de fazer isso para toda reportagem. (S1FSP, em entrevista à 
autora, 5/2/2021).  

A jornalista utiliza a expressão “bula de reportagem”, referindo-se às explicações que a 

redação deveria dar sobre o seu trabalho para cumprir integralmente o protocolo de 

implementação de transparência, as motivações para uma reportagem, a tomada de decisão 

sobre as fontes, etiquetas de identificação de conteúdo e outros mais, porém, enfatiza que no 

dia a dia esse procedimento burocratiza e torna o jornalismo diário “inviável”,  
 

O que existe sobre o próprio MVP do Trust e que eu sou bem clara com a 
Angela e com a Sally em dizer, é que se uma redação do tamanho da Folha 
não tem condições de fazer, outras menores terão menos, ou redações muito 
pequenas que produzem uma reportagem por semana, talvez consigam. Se eu 
tiver que colocar, o que a gente chama de bula de reportagem, em cada 
reportagem, se o repórter tiver que contar quantos dias ele levou para 
entrevistar alguém, por onde ele entrevistou, como ele falou, que livros ele 
consultou, fazer a bula da reportagem, eu não faço mais jornalismo, eu tenho 
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que ter o dobro de equipe para dar conta de todos e de tudo.  A Folha tem 
algumas regras assim, a Folha não coloca aspas em fonte anônima, toda a 
informação em uma reportagem tem que ser creditada. Então uma reportagem 
feita em off não tem aspas. Mas, se o repórter tiver que contar que ouviu X 
pessoas por X dias, talvez torne inviável produzir o jornalismo que a gente 
produz. O jornalista fala com dezenas de pessoas durante semanas para poder 
fechar as pontas de uma história. (S1FSP, em entrevista à autora, 5/2/2021). 

Como os jornalistas fazem o que fazem, situações que determinaram a escolha de uma 

pauta em detrimento de outra, a abordagem, as fontes escolhidas, os dados, os personagens que 

irão compor a história, são alguns dos elementos que o jornalista precisa levar em conta quando 

está selecionando e depois apurando as informações. O Projeto Credibilidade como um 

impulsionador da transparência nas redações faz emergir significativamente questões 

relacionadas à cultura, ética, autonomia e papéis profissionais dos jornalistas; aspectos que 

surgem na resistência ao quarto e quinto Indicadores de Credibilidade, aspectos diretamente 

ligados à relação do jornalismo com suas fontes, os interesses, bem como o equilíbrio entre 

autonomia e privacidade. 

O depoimento da entrevistada é muito significativo para tais questões, quando ela fala 

da “bula da reportagem”, está se referindo ao que os estudiosos conceituam como elementos 

conceituais que caracterizam a transparência no jornalismo (CRAFT, 2019; FENGLER e 

SPECK, 2019; KARLSSON, 2010; MEIER, 2009).  

Já argumentamos anteriormente, com base nas recomendações de Kovach e Rosenstiel 

(2010), estamos na era (digital) do “mostre-me”, assim, espera-se que o jornalismo e o jornalista 

sejam facilitadores e organizadores das informações para que elas façam sentido às pessoas. 

Isso envolve, segundo Meier (2009, p. 5) demonstrar repetidamente “evidências de 

confiabilidade – toda redação e toda história deve mostrar por que elas merecem mais confiança 

do que dezenas ou até centenas de outras no mesmo tópico”121.  

Nesse sentido, quando um representante da redação do jornal Folha de S. Paulo 

considera que tais elementos (quarto e quinto indicadores) são inviáveis para a produção 

jornalística do veículo, demonstra que o seu comprometimento com a transparência e suas 

dimensões ainda é superficial. 

Temos o conhecimento de que certas dificuldades surgiram no decorrer da 

implementação dos Indicadores de Credibilidade, principalmente no que diz respeito às 

questões operacionais, que são complexas, já que demandam investimentos financeiros, de 

                                                 

121 Tradução livre do original: “For this, evidence of trustworthiness must be given repeatedly: Every newsroom, 
and basically alsoevery single story must show why they deserve more trust than dozens or evenhundreds of 
others on the same topic” (MEYER, 2009, p. 5). 
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recursos humanos e capacitação profissional. Os dois indicadores, “Citações e Referências e 

Métodos” visam dar contexto às reportagens investigativas e acesso ao que está por trás dos 

fatos e afirmações. Porém, para a notícia diária e de última hora, é possível que seja 

impraticável. No entanto, o próprio protocolo criou a etiquetagem para o tipo de conteúdo como 

forma rápida de identificação, e que servem para facilitar o dia a dia do jornalista, mas também 

do público.  

Argumentamos que é possível adotar a transparência em todos os processos e para todo 

tipo de conteúdo: notícia de última hora ou matérias que exigem contextualização; como um 

instrumento, a transparência serve para explicar o processo de seleção, produção e distribuição 

de notícias e reportagens adicionando mais recursos aos publicadores utilizados nas redações e 

dedicando um tempo maior antes do editor ou o jornalista apertar o botão “publicar”. Por 

exemplo, em reportagens que exigem profundidade, as explicações podem fazer parte da 

história, ao longo da narrativa, o jornalista vai adicionando as motivações e as decisões que o 

levaram a contar a história. Uma solução para notícias de última hora seria desenvolver recursos 

gráficos e de design, como a criação de páginas no site do veículo para mostrar as histórias que 

geram mudança social e impactam a comunidade. Também as premiações e honrarias 

concedidas às organizações noticiosas e jornalistas como resultado da transparência em suas 

atuações. Aspecto que inclui revelar suas fontes, seus métodos, mostrar a força humana no qual 

a organização está estruturada. Mesmo nos casos especiais, em que revelar fontes e métodos 

comprometam o andamento da reportagem ou coloque em risco a vida do jornalista, uma nota 

explicativa em texto e vídeo é uma demonstração de transparência. 

Em veículos noticiosos de grande circulação nacional, audiência e força digital, como 

nos casos aqui estudados, a demanda para adaptação plena aos Indicadores de Credibilidade 

está relacionada a mudanças nos processos editoriais e cultura profissional. Justificativas como 

a “falta de tempo” ou de “recurso humano” para cumprir certos aspectos previstos nos 

Indicadores de Credibilidade não servem para melhorar a credibilidade do produto que será 

entregue. Além disso, pode representar um risco para a qualidade de todo processo de produção 

de notícias. Isto é, a adoção de padrões mais transparentes requer redações e jornalistas 

capacitados digitalmente e tecnologicamente, implica em investimentos humanos, tecnológicos 

e educativos dentro das organizações noticiosas. 

 Um aspecto evidenciado pelas entrevistas, mostra que a usabilidade dos Indicadores de 

Credibilidade impacta na tomada de decisões editoriais, mas, principalmente no processo de 

edição, 
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O que mais usa, acaba usando é no processo de edição né, que é quando as 
decisões, enfim ... se tem uma série de parâmetros que são seguidos na 
apuração e na redação dos textos, é na edição que se passam todos os filtros 
desses parâmetros e esses indicadores são avaliados mesmo que 
indiretamente. Tudo se concentra na edição, seja na edição que o repórter 
coloca no texto para deixar ele padrão e na edição propriamente dita feita pelos 
editores antes de publicar, eles estão em todas as etapas, mas se tem uma etapa 
principal é o processo de edição dos textos. (S1P360, em entrevista à autora, 
22/1/2021). 

Mostrar os bastidores de uma reportagem têm sido uma forma de despertar mais 

interesse do público (KARLSSON, 2010). O profissional entrevistado de O Povo é favorável à 

transparência radical, não no sentido de que o leitorado exija isso, mas porque se identifica mais 

com os valores embutidos no conteúdo quando o veículo dá acesso e visibilidade ao seu público, 

[...] sou a favor da transparência radical, para mim, tanto na questão de 
produção, de fácil acesso, não tenho a menor dúvida. O que eu penso, se for 
possível juntar, se tiver ali na minha coluna o que é a minha opinião e o que é 
o meu texto de fácil acesso pra que a pessoa possa entender como é que eu me 
portei diante de uma reportagem, porque todo mundo tem opinião, não é só 
quem tem coluna, quanto mais isso tiver colocado pro leitor eu acho melhor, 
é um processo natural do que tá acontecendo hoje em dia, não é nem que elas 
exijam isso, é que elas próprias se identificam mais quando tem isso à 
disposição, o leitor hoje em dia quer se sentir  tendo uma relação honesta com 
a informação que ele tá recebendo ali, então nesse sentido eu acho muito 
positivo que o jornal tenha, inclusive radicalmente. (S2OP, em entrevista à 
autora, 12/2/2021). 

Apesar de isolada, essa perspectiva de transparência radical parte de quem está no front 

da reportagem e mais próximo das percepções do público. Segundo o entrevistado, mostrar 

como o jornalismo é feito no sentido de transparência, além de prestar contas, gera interesse no 

público e no jornalista também.   

No que diz respeito à proteção das fontes ao adicionar citações, o protocolo do Projeto 

Credibilidade recomenda seguir a legislação local. Em alguns veículos, trata-se de 

procedimentos editoriais em que prevalece a conversa com editores e o conhecimento do 

jornalista sobre suas fontes. No Poder 360, a equipe é orientada a pesar a transparência para o 

leitor, para a fonte e a relevância da informação,  

Óbvio, que o ideal seria que todas as informações viessem de maneira aberta, 
a gente também sabe que as principais informações só virão se houver uma 
relação de confiança. O que a gente passa para nossa equipe é que eles levem 
tudo isso em consideração e que a gente tem que pesar a transparência para o 
leitor, a transparência pra fonte e a relevância da informação, o contexto e se 
aquela fonte não tá querendo usar a anonimidade dela para o próprio interesse, 
não adianta ter uma regra rígida, a gente incentiva os nossos jornalistas a 
considerar todos esses pontos. (S1P360, em entrevista à autora, 22/1/2021). 
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Para S2P360, a transparência é regra para quem está escrevendo o texto. Segundo o 

participante da pesquisa, o veículo prioriza buscar sempre dar a íntegra das informações, 

referências de onde foi retirado a informação, como a reportagem foi feita,  

[...] por exemplo, um cuidado que nós temos ao fazer o texto de alguma 
autoridade é dizer onde ela falou isso, em qual ocasião, porque às vezes nos 
jornais impressos e veículos online apenas colocam a informação, mas não 
dizem de qual forma ela foi tirada, em qual contexto. E tem muitos leitores 
que reclamavam disso, nas próprias redes sociais muitos leitores reclamam em 
qual ocasião a pessoa falou aquilo, se fazia sentido. É um cuidado que nós 
buscamos ter, explicar para o leitor como aquela informação foi feita, de onde 
foi tirada. São pequenas coisas que fazem o leitor ter mais confiança na gente, 
a gente percebe isso pela própria conversa com os leitores, eles mandam 
muitos e-mails agradecendo, “quem bom que vocês sempre colocam a 
informação clara, objetiva e com links de todas as íntegras”. Por exemplo, um 
cuidado que a gente tem muito agora é de colocar vídeos das apresentações 
dos ministros, a íntegra da conversa da palestra. (S2P360, em entrevista à 
autora, 1/12/2020). 

  Cada veículo noticioso tem suas regras de conduta, orientações sobre o tratamento com 

as fontes e as citações que utiliza. No caso da Folha de S. Paulo, essa é um aspecto que não 

pode ser revelado,  

Quando um repórter ouve dezoito ou vinte políticos para tentar entender o que 
aconteceu numa reunião, ele não pode contar quem ele está ouvindo porque 
isso fere outra questão que é lei, né, Constituição, que é direito ao sigilo da 
fonte. Uma coisa é ele contar que foram ouvidas dezoito pessoas que 
participaram no evento, isso está na narrativa, agora dizer quem foi, não. Isso 
não é transparência, isso é Constituição, é direito ao sigilo da fonte. (S1FSP, 
em entrevista à autora, 5/2/2021). 

Sobre possíveis soluções nesse aspecto das fontes, além de uma nota explicativa, outra 

solução simples é adicionar uma caixa “explique o seu processo”. São algumas sugestões 

testadas e que obtiveram resultados positivos na percepção do público (MASULLO et.al, 2019).  

Como sugeriu S3OP, nos casos especiais e de aspectos sensíveis é possível colocar 

algum destaque que informe o motivo da ausência de informações. Isso pode se aplicar para os 

casos em que a fonte não pode ser revelada, por exemplo. 

Assim, o protocolo do Projeto Credibilidade é bem claro em orientar sobre aspectos mais 

sensíveis do processo de produção jornalística, porém, enfatiza em suas recomendações, que a 

transparência é o melhor caminho para construir uma relação de confiança e ganhar 

credibilidade perante o público. O principal motivo da publicação da origem das fontes e dos 

métodos escolhidos pelos jornalistas é mobilizar leitores e despertar neles segurança e uma 

identificação com o veículo de notícias como referencial de informação.  Nesse sentido, 
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alternativas que possam ser empregadas para que as redações expliquem seus processos, mesmo 

quando estes são complexos, são válidas.  

 

3.2.5 Indicador de Credibilidade: Métodos 

Esse é um indicador complementar ao anterior (Citações e Referências), no entanto, seu 

uso é mais frequente em reportagens investigativas. A diretriz do indicador “Métodos” 

recomenda às organizações noticiosas que revelem como a matéria se desenvolveu, as fontes 

consultadas e entrevistadas, a fonte de dados, a diversidade das fontes, disponibilize os links 

para, caso o leitor tenha interesse, percorra o mesmo caminho do jornalista. Compartilhar o 

processo pode restituir autoridade e estimular a confiança do público nas notícias. Mas, são 

aspectos que aparentemente ainda não estão bem resolvidos entre as organizações participantes 

deste estudo, com divergências sobre tais questões, ou seja, levantar o véu sobre os seus 

processos de reportagens e notícias ainda não é uma realidade. 

Já existem veículos, inclusive membros do The Trust Project em outros países, que 

adotam essa política de sempre explicar seus métodos, mesmo quando trata de aspectos mais 

sensíveis. Em alguns casos, o veículo disponibiliza um blog da redação voltado para o jornalista 

explicar seus processos, utilizando uma linguagem simples e em primeira pessoa, quebrando as 

regras da impessoalidade jornalística. Há também uma presença marcante do jornalista nas 

redes sociais, que interage com seus seguidores, responde suas demandas e explica seus 

métodos e motivações. São “rituais de transparência”, segundo Karlsson (2010), que alteram as 

rotinas produtivas positivamente. 

Na avaliação dos participantes da pesquisa, uma página no site ou blog para explicar 

seus métodos e decisões de notícias diárias não pode se tornar uma obrigação, é uma questão 

cultural que precisa ser instalada entre jornalistas e organizações de notícias, 

Eu sou meio contra. Não porque eu não ache necessário, mas quando se gera 
uma obrigação vira uma coisa que as pessoas ressentem. Eu gosto mais 
quando você sente que aquela matéria rende uma explicação melhor e que se 
tente instalar culturalmente na redação, isso aí é o que falta hoje inclusive no 
jornal O Povo, poderia fazer mais, trabalhar uma cultura de que as pessoas 
identifiquem melhor e vão buscar. Mas uma página clique aqui ou blog da 
redação, não acho proveitoso, se sistematizar tipo: “e aí, quem vai escrever 
pro blog da redação hoje?”, vai ficar aquela coisa menos espontânea. Agora 
quando é uma boa, uma grande reportagem eu acho que quase sempre tem um 
espaço para contar, o próprio repórter tem interesse e nesse sentido eu acho 
mais proveitoso. Cada dia isso está mais comum e naturalmente acontecendo, 
seria legal se o jornal aprendesse formas de canalizar isso, de criar essa cultura 
na redação. (S2OP, em entrevista à autora, 12/2/2021). 
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Um dos participantes da pesquisa explica que teve essa experiência em outro projeto (o 

Comprova), são recursos que agregam ao leitor, como um resumo da notícia. Porém, na 

avaliação do jornalista, é um recurso que funciona com jornalistas consolidados que possuem 

muitos seguidores em redes sociais, 

Agregaria mais informação ao leitor para ele saber como funciona o processo 
de notícia, mas não é algo que eu tenho em mente, eu acho que quando você 
já tem uma formação consolidada no jornalismo, um grande leque de 
seguidores, é interessante fazer isso, mas como eu não tenho tanto assim não 
é algo que eu viso no momento. Eu acho uma oportunidade interessante, mas 
precisaria ser combinado com o veículo o que o repórter poderia adiantar. No 
jornalismo independente agrega mais valor … No Poder 360 a gente tentou 
algo meio parecido por meio do Projeto Comprova em que na própria notícia 
se explicava as decisões e as escolhas de apuração, quais foram as assessorias 
e as pessoas com as quais entramos em contato. No Comprova já tem sempre 
o resumo da notícia no começo, e uma explicação de como ela foi feita, a 
desinformação é o câncer do jornalismo hoje. (S2P360, em entrevista à autora, 
1/12/2020). 

Os entrevistados elogiaram as proposições do Projeto Credibilidade sobre revelar fontes 

e métodos de trabalho, como uma forma de incentivar práticas de transparência a partir das 

organizações, no entanto, os dilemas existem, em tese, devido regras e manuais que cada 

veículo adota internamente e à própria independência jornalística, ou seja, o cumprimento dos 

indicadores “Citações e Referências” e “Métodos” pode ameaçar essa independência, 

possivelmente seja esse o motivo de seu uso ainda restrito. O ideal de transparência seria que 

regras e padrões fossem bem definidos entre uma organização e outra, e entre si (internamente).  

Ao mesmo tempo que o público tem o direito de saber sobre os interesses e as razões 

que levam os jornalistas a não revelar suas fontes e os seus métodos, os jornalistas têm direitos 

garantidos de não prestar essa informação. O jornalismo depende das fontes para o 

fornecimento diário de notícias que os veículos publicam. A transparência em relação às fontes 

é interessante para os públicos, porém, corre-se o risco de inibir as fontes para denúncias 

importantes e relevantes do ponto de vista do interesse público. Jornalistas são protegidos por 

lei quanto às fontes justamente para garantir a publicação de notícias de extrema relevância 

jornalística.  

Contudo, os direitos legais não devem servir de motivos para a não-transparência, não 

são todos os casos em que uma fonte precisa do anonimato, por esse motivo que o protocolo do 

Projeto Credibilidade recomenda revelar tais informações “sempre que possível”. Enquanto 

Kovach e Rosenstiel (2010) enfatizam que, os casos de anonimato devem ser exceção, a regra 

é sempre mostrar ao público suas fontes e seus métodos.  
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Um caso de transparência que já mencionamos neste estudo é o Pauta Pública, um 

podcast quinzenal da Agência Pública dedicado a tornar o processo de relato da apuração 

jornalística parte da história. Em vez de sobrecarregar os leitores com informações adicionais, 

esse recurso pode ser mais funcional. Qualquer pessoa que acompanha o podcast vai lembrar 

do primeiro episódio “O FBI e a Lava Jato” resultante de uma reportagem da Pública em 

parceria com o The Intercept Brasil sobre os diálogos vazados que mostram a proximidade 

entre polícia federal, procuradores e o FBI. A jornalista Natália Viana narra como foi a apuração 

dessa matéria, as motivações, o que estava envolvido, em que país se encontrava, entre outros 

detalhes122. Importante enfatizar que compartilhar o processo de reportagem com o público 

pode servir como um selo de autenticidade, um indicador de credibilidade. Nesse caso 

específico, os métodos de apuração jornalística foram divulgados posteriormente à publicação. 

Mas é um bom exemplo de como entrelaçar a transparência dos métodos à narrativa jornalística. 

Outro aspecto que surge e que já foi mencionado anteriormente por alguns entrevistados 

refere-se à negligência de algumas etapas no processo de produção da notícia, algumas vezes 

por pressa, sobrecarga de trabalho e múltiplas tarefas, ou até mesmo por falta do hábito em 

prestar explicações. É bem possível que a transparência em determinadas fases das rotinas 

produtivas exponha as fragilidades dos veículos e dos jornalistas. Entretanto, tal exposição pode 

ocorrer por outras vias e não depende da vontade do jornalista ou do veículo noticioso. No atual 

contexto hiperinformativo, cada vez mais, é desafiante manter sigilo ou evitar superexposições. 

Assim, optar pela transparência em relação aos métodos pode ser visto como um indicativo de 

credibilidade, honestidade e responsabilidade.  

Na prática, essa não é uma tarefa simples, envolve um modo de fazer que há muito tempo 

é desconhecido, não existe um padrão, o que existe é uma ética profissional que indica os limites 

que todo jornalista deve priorizar numa apuração jornalística. No entanto, é de conhecimento 

público que nem sempre tais métodos seguem os preceitos éticos que regem a atividade. Nesse 

sentido, é bem possível que as redações não tenham interesse em divulgar como os métodos 

usados para coleta e apuração de informações afetam as escolhas editoriais, por que certas 

histórias são perseguidas e outras não. (VOS e CRAFT, 2009, p. 218).  

Conforme os autores, a mídia de notícias é avessa em permitir que terceiros definam 

suas responsabilidades. Alberto Dines (2009, posição 55), ao discorrer sobre as ameaças ao 

jornalismo impresso, já enfatizava que a mídia “não se discutia, não se expunha, se quer mirava-

                                                 

122 Podcast Pauta Pública. Disponível em: https://tinyurl.com/2d3cmwd6 . A Pública é um site de jornalismo 
independente e não faz parte do The Trust Project.  

https://tinyurl.com/2d3cmwd6
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se no espelho; e a transparência era um conceito desconhecido, no negócio do jornalismo, tabu. 

Ou quimera”. À época, já se discutia a crise do jornalismo e o comprometimento da qualidade 

da informação. Mais de uma década passou e o jornalismo segue atribuindo a terceiros a 

responsabilidade dos problemas que afetam sua credibilidade.  

Um outro aspecto recorrente é a ausência de sinalização quando uma informação foi 

corrigida e atualizada. Particularmente, no digital, esse procedimento pode ser mais ágil. Para 

S3OP, esse é um aspecto que precisa de mais atenção dos veículos jornalísticos, 

[...] a gente precisava ser mais ágil nas correções, principalmente no digital, 
já que hoje a gente não espera mais pelo jornal do dia seguinte para fazer essas 
retificações do online. Além dessa retificação o aviso de que a matéria foi 
retificada, porque hoje basta um print para dizer que a matéria está errada, isso 
precisa ser mais constante, a sinalização do “erramos”, com hora de 
atualização. Acontece essa atualização, é feita, só que não é feita com a 
constância que deveria, porque isso é uma informação que o leitor precisa 
saber. Então são alguns desafios que nós ainda precisamos superar nesse 
ambiente digital. (entrevista concedida à autora, em 
26/2/2021.).                                     

Em geral, os veículos noticiosos descobrem, aos poucos, as suas melhores maneiras de 

ser transparente de acordo com a cultura própria de trabalho. A diretriz está dada pelo Projeto 

Credibilidade. No entanto, se o jornalismo não consegue falar dos seus métodos e como é 

praticado, qualquer tentativa de transparência será insuficiente (VOS e CRAFT, 2009). 

 

3.2.6 Indicador de Credibilidade: Apuração local  

Os estudiosos da transparência organizacional Schnackenberg e Tomlinson (2014), 

argumentam que ela consiste em três partes: divulgação (o tempo em que é disponibilizada), a 

precisão (informar corretamente) e a clareza (informação compreensível para o público-alvo). 

Essa visão dos autores, aplicada às práticas jornalísticas, pode contribuir significativamente 

para a divulgação de relatos precisos e claros. O objetivo em divulgar a apuração local se 

enquadra nessa perspectiva de precisão quando recomenda que os jornalistas tenham 

conhecimento de suas comunidades locais e dos problemas que a afetam e assim relatá-los de 

forma clara e ampla. Cabe lembrar que a concepção de local pode variar, já que hoje existem 

meios e inteligência para conexões com pessoas a milhares de quilômetros de distância via 

aplicativos de geolocalização muito desenvolvidos. 

Na Folha de S. Paulo, “a questão da apuração local a Folha faz desde sempre, indica a 

cidade, estado ou país que aquela reportagem foi produzida” (S1FSP, em entrevista à autora, 

5/2/2021). No entanto, essa é uma questão mais profunda. Os Indicadores de Credibilidade 

foram formulados com base em pesquisas, o The Trust Project perguntou às pessoas sobre suas 
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necessidades de notícias. O uso adequado deste indicador, além de fornecer sinais do local e 

origem de uma publicação, deve levar em conta as necessidades das pessoas e seu sentimento 

de pertencimento à sua comunidade. As pessoas querem se identificar com as notícias, saber o 

quanto as histórias se relacionam com elas no lugar onde vivem. Portanto, a orientação do 

protocolo para o Indicador de Credibilidade “Apuração local” deve destacar a experiência do 

veículo de notícias e a expertise do jornalista na cobertura, seja nacional ou internacional. Esse 

indicador incorpora um forte conhecimento da história local e da comunidade. 

Algo que pode gerar confusão sobre este indicador diz respeito à segurança e privacidade 

do jornalista em relação à sua geolocalização, especialmente devido às conexões feitas através 

dos dispositivos móveis que também servem como um artefato para a produção jornalística. 

Sob esse aspecto, jornalistas costumam não informar sua localização e têm por hábito 

desabilitar essa função em seus aparelhos e aplicativos. A diretriz desse sexto indicador enfatiza 

que se trata de utilizar o recurso das coordenadas de localização para a matéria, não é para o 

repórter. É um recurso válido, principalmente para reportagens investigativas e checagem de 

fatos. Ao divulgar o local de onde foi realizada a cobertura é possível rastrear possíveis 

evidências para a confirmação e veracidade de informações.  

O Center for Media Engagement (2021) testou alguns sinais de confiança em pesquisas 

no Google. De acordo com o estudo, a descrição sobre o meio de comunicação foi o sinal mais 

importante para as pessoas avaliarem se podem ou não confiar em um veículo, especialmente 

quando ele é local. Porém, são efeitos na avaliação do público americano e alemão, sobre os 

brasileiros, o estudo apontou ausência de efeitos, ou seja, o público não soube identificar os 

sinais. Inclusive esse é um dado que sinaliza a necessidade de educar o público a reconhecer o 

jornalismo profissional.  

 Da mesma forma, as pesquisas realizadas pelo The Trust Project para saber da 

necessidade de notícias das pessoas, traz resultados referentes ao público americano e europeu. 

No Brasil, o Projeto Credibilidade se concentrou nas necessidades e percepções das 

organizações de notícias e jornalistas123, sobre sua missão e os padrões adotados 

profissionalmente. O link que disponibilizava uma apresentação com os resultados completos 

                                                 

123 Até a conclusão deste estudo não tivemos acesso a dados de pesquisas realizadas pelo Projeto Credibilidade 
direcionadas às preferências de notícias do público brasileiro.  
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da pesquisa foi excluído do site124. Alguns dos tópicos abordados na pesquisa com os jornalistas 

estão disponíveis no site do Projeto Credibilidade125. 

 

3.2.7 Indicador de Credibilidade: Diversidade de Vozes 

Um recurso para as redações atualmente e com toda a tecnologia à disposição, é designar 

jornalistas de acordo com sua origem, cultura, gênero, raça e conhecimento demográfico do 

local para coberturas noticiosas diversas e representativas. No entanto, políticas de diversidade 

nas redações brasileiras, apesar de existirem, não contemplam a profundidade desse protocolo 

e assunto.  

O Projeto Credibilidade fornece um texto base como recomendação para a declaração 

de diversidade nas redações cujo mote está na “inclusão” como foco central do jornalismo, 

orienta considerar a complexidade da sociedade brasileira com destaque para aspectos de “raça, 

a classe, a geração, o gênero e a geografia”126. Essa diversidade deve estar refletida nas equipes 

de gestão e de reportagens, bem como na representatividade de vozes no conteúdo. 

É recomendável que a diversidade nas redações leve em consideração aspectos como, 

uma equipe diversa e bem distribuída nas redações bem como a representatividade nas pautas 

e pluralidades de pontos de vista. 

No Poder 360, a temática da diversidade não está expressa de forma clara em sua 

declaração de princípios, aparece subentendida no quinto item dos Princípios Editoriais: “ser 

pluralista e apartidário, estimulando o debate sobre temas de relevância para a sociedade” 

(PODER 360, online). Na perspectiva da gestão, o veículo busca equilibrar esse aspecto a partir 

de suas contratações, mas promover a diversidade de vozes na equipe ainda é considerado um 

de seus maiores desafios, 

É um dos fatores que a gente analisa quando está fazendo contratação, temos 
uma preocupação em tentar manter sempre equilibrado. Óbvio que temos 
situações até mesmo dentro do próprio mercado de trabalho, de pessoas que 
se inscrevem para as vagas e tal. No quesito gênero, eu acho que a gente tem 
uma equipe com mais mulheres do que homens, no total. Na chefia a gente vai 
mesclando, mas sempre teve um número parelho, no corpo de editores já 
chegou até a ter mais mulheres do que homens, hoje a gente tem um ou dois 
homens a mais. A gente tem (não sei dizer o número exato, temos negros, 
LGBTs na equipe, são minorias, mas aí também reflete um pouco o mercado 
mesmo, tem entre os editores, entre os repórteres, mais de uma pessoa, não 

                                                 

124Dados excluídos do site do Projeto Credibilidade: Ver em: https://tinyurl.com/2s5jwkrv . Acesso em: abr. 
2021. 

125Ver “Pesquisa com jornalistas”. Disponível em: https://www.credibilidade.org/indicadores .Acesso em: abr. 
2021. 

126Ver indicador Diversidade de Vozes. Disponível em: https://www.manualdacredibilidade.com.br/indicadores  

https://tinyurl.com/2s5jwkrv
https://www.credibilidade.org/indicadores
https://www.manualdacredibilidade.com.br/indicadores
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chegamos ao ponto de dizer que está plenamente equilibrado, mas a gente 
sempre leva isso em consideração também, no fundo é um processo da 
sociedade, acho que nos últimos anos já melhorou bastante acaba cada vez 
mais refletindo para dentro do Poder 360. É isso, é um processo, a gente sabe 
que não está no final dele ainda, tem espaço para melhorar bastante nesse 
sentido, é algo que a gente tem priorizado, esse ano a gente está expandindo a 
equipe, crescendo mais um pouco e esse é um fator que a gente considera nas 
contratações. (S1P360, em entrevista à autora, 22/1/2021). 

Esse desafio se reflete na composição da equipe127 do jornal digital e que está 

disponibilizada no site. Por exemplo, exercem cargos de “editor” oito pessoas representadas 

pelo gênero masculino e na função de “editora”, quatro pessoas do gênero feminino. A presença 

masculina também se sobressai na equipe de reportagem. Enquanto a representação feminina é 

maior na função de “redatora”.  

Em “Conheça o Povo”, na página “Diversidade de Vozes”, são divulgados os 

compromissos do Grupo de Comunicação O Povo. Uma nota explica que a diversidade de 

vozes é em relação “à empresa, à equipe de trabalho da redação e às fontes consultadas”. No 

portal, “diversidade” recebe uma etiqueta especifica para identificar a temática do conteúdo, 

conforme figura 12. 

 

Figura 12: Etiqueta “Diversidade” em O Povo  
 

 
Nota: sinalizamos com um elemento gráfico na cor vermelha para facilitar a visualização 

Elaboração da autora 
Fonte: O Povo 

 

                                                 

127 Poder 360. Equipe. Disponível em: https://www.poder360.com.br/equipe/ Acesso em: abr. 2021. 

https://www.poder360.com.br/equipe/
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É possível perceber uma movimentação dos veículos em direção às políticas de 

diversidade nas redações. Apesar de tímidas, representam um começo. O Povo começou suas 

mudanças recentemente, em novembro de 2020, implementou uma equipe de diversidades, 

segundo S1OP, “ainda é uma equipe pequena”, a redação está passando por uma reordenação 

e pretende ampliar o setor. “A gente quer ampliar a quantidade de profissionais, ampliar a 

produção de matérias relacionadas a essa área, ter o olhar específico para isso, estamos com 

esses dois focos” (em entrevista à autora, 20/11/2020). 

A Folha de S. Paulo lançou a “Editoria de Diversidade”, em 2018. Reconhece que ainda 

há muito a ser feito, mas já inclui em seus projetos (alguns implementados) a criação de 

editorias e programas de inclusão,  

A Folha, desde 2018, criou a Editoria de Diversidade admitindo a necessidade 
de ser mais diversa, em ter mais pessoas de gênero diferente, raças diferentes, 
classes sociais diferentes, de visões diferentes de mundo. A Folha vai fazer 
um evento de cem anos agora que vai ter a apresentação do que é o raio X da 
redação há dois anos, o que é hoje, mostrando o que evoluiu, mas admitindo 
que ainda há muito a ser feito. Então, a Folha ativamente tem proposto trainees 
apenas com estudantes de escolas públicas, trainees pela primeira vez 
remunerados em projetos com o Google, porque a gente sabe que alguém que 
é mais pobre, como vai fazer um trainee de seis meses sem receber salário, 
né? Sendo realista com relação a isso. A Folha tem tentado criar diretrizes 
junto com Alexandra Moraes que é a nova editora de diversidade para 
contratar mais negros, pardos, amarelos, seja da raça que for, então, existe 
uma admissão da Folha, em saber que a gente está refletindo o extrato social 
e rico do Brasil e que a gente precisa mudar isso, já mudou bastante, mas tem 
que mudar muito mais. Então a criação dessa editoria de diversidade vem bem 
nessa esteira do que o Credibilidade fomentou ali na conversa e que todos 
estão tentando melhorar, a Folha admite o quanto precisa melhorar nisso 
também. (S1FSP, em entrevista à autora, 5/2/2021).  

Um estudo de Ganter e Paulino (2020, p. 235-254) problematiza o histórico da mídia 

brasileira, de paralelismo político, concentração de propriedade até o florescimento, na última 

década, de um jornalismo digital e independente. Um histórico de pautas silenciadas pela 

“grande mídia”, movimentadas por jornais digitais cujos olhares avançam as fronteiras de uma 

cobertura centrada em reproduzir o espectro político e econômico e de temas sociais há muito 

tempo marginalizados. Tal contexto praticamente obrigou as grandes empresas de comunicação 

a se voltarem para a temática da diversidade. De acordo com os autores, um dos grandes 

desafios no Brasil é ser jornalista e mulher, o país está entre os mais violentos para exercer a 

profissão de jornalista, “os ataques são duplos, por serem jornalistas e mulheres” (Ibid).  

Outro estudo realizado pelo Reuters Institute (2021), mostra que ainda prevalece a 

liderança de diretores “não-brancos” à frente dos maiores jornais, portais e emissoras 
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brasileiras. No entanto, dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (PNAD) 

Contínua, do IBGE, informam que pretos e pardos representam 57% da população brasileira.  

Mas o aspecto da “diversidade” não está restrito à representatividade de cor e raça nas 

redações. Para Vasconcelos (2020, online), gênero, racismo e elitismo são os reflexos de uma 

sociedade comandada por uma maioria branca, construída em cima do sexismo, da LGBTfobia. 

A tendência para as organizações de notícias que não refletem a diversidade de seu país com 

pautas prioritárias, inclusão e representatividade é de impacto em sua credibilidade.  

Assim, torna-se necessário observar se as redações, ao olhar para suas políticas internas, 

se deparam com a diversidade como um produto para fins de propaganda ou realmente suas 

pautas e espaços de trabalho estão voltadas para promover as mudanças necessárias à 

construção de uma sociedade mais igualitária e refletir a diversidade em toda sua dimensão, 

principalmente em um país assolado pelo desemprego, miséria, fome e todo tipo de violência: 

de classe, de gênero, de raça, geográfica e cultural, como é o caso do Brasil128.  

 

3.2.8 Indicador de Credibilidade: Feedback acionável 

 O oitavo Indicador de Credibilidade é sobre feedback – cuja tradução para o português 

significa opinião, retorno, avaliação ou comentário, geralmente em referência a um ponto de 

vista, cujo foco pode ser em resultados e/ou desempenho. Visa analisar profundamente ações 

individuais ou coletivas para, em posterior oportunidade, corrigir erros ou evitá-los e com isso 

melhorar performances. É uma prática comum no marketing para empresas, que também serve 

como ferramenta para alavancar carreiras individuais, basicamente requer sensibilidade para 

ouvir as expectativas dos outros ao seu respeito. Conforme Neil Patel (2020, online), o conceito 

de feedback surgiu pela primeira vez há 200 anos, durante a Revolução Industrial e foi somente 

após a Segunda Guerra Mundial que adquiriu essa característica para avaliação de pessoas e 

desenvolvimento profissional. Apesar de ser considerada uma poderosa ferramenta para o 

contexto empresarial, ainda não é bem compreendida por algumas corporações, principalmente 

porque expõe falhas e pontos fracos. No entanto, o feedback também auxilia na identificação 

de pontos positivos. Essencialmente, o feedback serve como um instrumento de comunicação 

que direciona indivíduos e empresas para uma rota adequada. 

No jornalismo, o feedback está relacionado ao seu público, à performance dos jornalistas 

e o desempenho das organizações de notícias em relação à condução de suas coberturas 

                                                 

128 Em 2021, um estudo realizado pela Confederação Nacional da Indústria revela um retrato dos principais 
problemas sociais brasileiros. Disponível para consulta em: https://tinyurl.com/ex2buh28  

https://tinyurl.com/ex2buh28
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noticiosas. Antigamente, antes das práticas digitais, o indicador de efeito de uma matéria seria 

conhecido através de um telefonema para a redação ou dias depois quando as cartas dos leitores 

chegavam, formas limitadas tendo em vista a precariedade de recursos para atender a todos os 

pedidos. A medição de desempenho de uma organização jornalística se dava por meio das 

vendas de jornais nas bancas; quando uma manchete emplacava, logo faltava jornal. Hoje em 

dia é tudo muito rápido e o feedback do leitor é instantâneo, se dá no próprio site por meio de 

botões acionáveis, via e-mail, em aplicativos de mensagens e em redes sociais. Além disso, 

existem diversos instrumentos para avaliação de métricas e direcionamento de conteúdo. O 

grande desafio para as redações é como gerenciar o fluxo de interação potencializado por estes 

multicanais129.  

Conforme Karlsson (2020, p. 5), a transparência pode ser um caminho para potencializar 

o feedback, entretanto, requer novos olhares para as possibilidades que oferece. É 

essencialmente praticar jornalismo de forma diferente, inevitavelmente significa mudar o 

desempenho jornalístico e a forma como aparece ao público. Significa utilizar técnicas de 

divulgação das notícias e envolve a participação do público, convidar pessoas (de fora) a enviar 

comentários, imagens de eventos externos à redação e em outros estágios da produção que 

permita essa participação, como por exemplo, espaço para mensagens logo depois de um 

conteúdo publicado no site do veículo, disponibilizar endereços eletrônicos ativos para contato 

com garantia de retorno rápido.  

Porém, o autor enfatiza que a transparência nas notícias raramente vem acompanhada 

de uma perspectiva para o público. Isso representa um problema, porque nem o jornalismo em 

geral, nem a transparência em particular, pode ser devidamente compreendida sem levar em 

consideração os consumidores de notícias.  

Num cenário com várias plataformas de mídia e distribuição de informações significa 

que as pessoas irão pesquisá-las e encontrá-las sob diversas circunstâncias oriundas de atores 

distintos, jornalistas e não jornalistas, fora do “reino do jornalismo”, como enfatiza Karlsson. 

Nesse sentido, é importante os jornalistas e as organizações se dedicarem a conversar com seus 

públicos, expô-los às formas variadas de transparência para testar o retorno disso, como por 

exemplo, maior valorização e respeito à atividade. Portanto, trata-se de resgatar a autoridade 

jornalística, a credibilidade e cativar a confiança dos públicos com novos modos de atuação, 

capacidade de resposta e participação.  

                                                 

129  Podcast Cartas na Mesa. Feedback acionável: “como as redações podem e devem conversar com as 
audiências.” Disponível em: https://tinyurl.com/4jhp2cfa . Acesso em: mai. 2021. 

https://tinyurl.com/4jhp2cfa
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A diretriz desse oitavo e último indicador diz que deve haver um esforço por parte da 

redação para estimular a colaboração do público. No entanto, para a CEO da Online News 

Organizations, Irving Washington130 (2021, informação verbal), existem lacunas entre o que as 

pessoas necessitam em suas comunidades e aquilo que os jornalistas pensam que é importante. 

Ela enfatizou que o envolvimento do jornalismo com as comunidades, com os públicos, é uma 

questão inegociável e dele depende sua sobrevivência. 

À luz da situação do jornalismo no Brasil, os tempos são de crise, a profissão enfrenta 

décadas de declínio de receita e confiança do público (CHRISTOFOLETTI, 2019). Sem uma 

solução óbvia à vista, resistir excessivamente à abertura para novos modos e práticas só 

prolonga essa crise. No passado, as organizações jornalísticas e os jornalistas não costumavam 

se preocupar em obter um feedback do público ou acionar canais para isso. Uma das formas 

mais antigas e conhecidas do jornalismo para considerar a visão do leitor sobre as notícias é a 

função do Ombudsman – do jornal, da TV, site ou revista. Porém, no Brasil, apenas duas 

organizações noticiosas mantêm o cargo: Folha de S. Paulo e O Povo. 

Atualmente, ter uma estratégia de relacionamento com o público tornou-se uma questão 

de sobrevivência para o jornalismo (NELSON; TANDOC, 2019). No atual contexto, de notícias 

digitalizadas, ritmo acelerado de inovações e variedade de canais de mídia e plataformas 

sociais, as mudanças são muito rápidas, tanto na produção, como na distribuição e consumo de 

conteúdo, isso altera práticas individuais e organizacionais (KRAMP; LOOSEN, 2018). 

Segundo os autores, em particular, as redes sociais multiplicam a possibilidade de participação, 

engajamento e feedback, tanto para o público quanto para os jornalistas,  

Hoje, o conteúdo jornalístico é produzido, usado e distribuído via múltiplas 
plataformas e as mídias sociais complementam cada vez mais a mídia de 
massa tradicional, ao mesmo tempo que expandem as opções comunicativas 
entre jornalistas e seu público. Uma consequência é uma maior conectividade 
entre jornalistas e público, bem como uma onipresença de feedback do 
público: as organizações de notícias agora devem gerenciar uma quantidade 
cada vez maior de comentários conduzidos pelo público, por exemplo, em 
fóruns, seções de comentários e por meio da interação do usuário em seus 
canais de mídia social que hoje muda fundamentalmente como jornalistas e os 
seus públicos percebem, usam e gerenciam esses tipos de interações131. 
(KRAMP; LOOSEN, 2018, p. 206).  

                                                 

130 Irving Washington é CEO da Online News Association, palestrante no painel, “Gestão da comunidade e 
engajamento do público: transformando a notícia em uma conversa”, ocorreu na segunda-feira, 26 de abril de 
2021. Disponível em: https://tinyurl.com/6mm5asjy . Acesso em: abr. 2021.  

131Tradução da autora: “Today, journalistic content is produced, used and distributed via multiple platforms, and 
social media increasingly complement traditional mass media while expanding the communicative options 
between journalists and their audiences. One consequence is na increased connectivity between journalists and 
audiences as well as na omnipresence of audience feedback: News organizations must now manage an increasing 

https://tinyurl.com/6mm5asjy
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A relação jornalismo-públicos é diferente em ambas as organizações participantes desta 

pesquisa. Na Folha de S. Paulo, segundo S1FSP, em relação ao oitavo indicador “entram 

escolhas delicadas”. O feedback acionável é algo que a Folha sempre teve, desde os anos 2000, 

em toda reportagem oferece o canal “erramos” e “envie sua notícia”, além disso disponibiliza 

o “Painel do Leitor”, uma seção dedicada a selecionar e publicar comentários dos leitores132. 

Também utiliza o WhatsApp para receber dúvidas, reportagens e colaborações. Os jornalistas 

possuem um extenso manual com recomendações para conduta em redes sociais, jornalistas 

tentam responder comentários no Twitter e Instagram com uma linguagem “mais bem-

humorada e mais leve”, 

a Folha não tem mais fan page no Facebook. A gente tem uma equipe que 
trabalha com limites, talvez um pouco diferentes, mas seguindo as mesmas 
regras de ética de não incorrer na dúvida, ser claro quando é humor, claro que 
às vezes quem inova e tenta, falha, mas em redes sociais é exatamente o 
mesmo Manual da Folha. Basicamente as nossas redes sociais usadas são 
Instagram e Twitter, o Linkedin que a gente usa, mas o acesso é muito restrito. 
Como não tem mais publicação ativa no Facebook, a gente se concentra mais 
no Twitter no Instagram, as nossas threads e conversas no Twitter têm 
bastante engajamento, tem toda uma linguagem própria, de algumas 
brincadeiras e tal, mas sempre as mesmas regras jornalísticas do que a gente 
faz no jornal. (S1FSP, em entrevista à autora, 5/2/2021). 

Apesar dessa afirmação, o jornal possui um sistema de comentários inacessível a todos 

os públicos, somente assinantes têm permissão para comentar mediante uma moderação meio 

humana e meio máquina,  

[...] todo mundo é livre para comentar até que cometa algum crime, existem 
regras de palavras-chave que a gente bloqueia automaticamente: palavrões, 
termos chulos, isso o sistema bloqueia automaticamente. E quando a Folha 
percebe que um usuário incorre mais de uma vez em ofensas ou palavras de 
baixo calão, aquele assinante que era livre passa a ser cem por cento 
moderado, então tudo o que ele publica a gente olha antes. A gente recebe 
muita reclamação de leitor dizendo que é censurado, mas na verdade a gente 
tem que tomar cuidado com o que é publicado, mesmo assim algumas vezes 
passa, a gente modera uma parte humana e deixa a parte de denúncias, que o 
assinante pode apontar uma ofensa do outro, e a gente modera. É aquém do 
que a gente gostaria, mas é o que a gente consegue fazer hoje. (S1FSP, em 
entrevista à autora, 5/2/2021). 

O jornal possui equipes para administrar os perfis @folha, @ilustrada e @poder. 

Segundo a jornalista, os editores possuem autonomia para interações e os repórteres e colunistas 

                                                 

amount of audience-led comments, for example, in forums, comment sections and through user interaction on 
their social media channels which fundamentally changes how today’s journalists and their audiences perceive, 
use and manage these kinds of interactions” (KRAMP; LOOSEN, 2018, p. 206). 

132Ver Painel do Leitor: https://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/  

https://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/
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são incentivados a responder os comentários dos leitores, mas ela reconhece que, na prática, 

ainda não é satisfatório, e justifica a falta de tempo para atender essa demanda do público. 

O jornal O Povo possui um Conselho de Leitores ativo que atua em conjunto com 

editores e ombudsman. Críticas e elogios são compilados por esse conselho e os dados 

repassados à redação. Segundo S1OP também funciona bastante a comunicação dos leitores via 

e-mail e WhatsApp para pedidos de pauta e reclamações, no entanto, diferentemente da redação 

da Folha S. Paulo, ainda não há uma equipe estruturada e o atendimento à essa demanda é 

totalmente humano.  

Ao indagar a entrevistada sobre conseguir atender todo esse fluxo além de suas outras 

atribuições frente ao cargo de gestão da redação, ela disse que no WhatsApp isso é bem 

tranquilo e auxilia a ter uma noção mais ampla sobre o que acontece na cidade. No entanto, 

pudemos observar uma possível sobrecarga de trabalho e acúmulo de funções, já que S1OP 

declara que cuida até de questões de logística como encaminhar os casos de reclamações dos 

leitores sobre o atraso na entrega de jornais. Apesar disso, a jornalista insiste em afirmar que é 

uma demanda tranquila. Declara que recebe em média 50 mensagens diariamente, a relação 

com o leitor de O Povo se dá via WhatsApp, “é mais rápido”. O que é uma vantagem em relação 

ao feedback por e-mail, já que o site do veículo solicita um cadastro com nome, telefone, em 

alguns casos pede o CPF da pessoa. Como afirma S1OP, as pessoas parecem sentir um pouco 

de medo, ao fazer o cadastro no site colocam o número de telefone errado, e-mail inexistente e 

o veículo acaba perdendo esse contato, 

Uma pessoa que no WhatsApp me manda informação da falta de medicamento 
no Instituto do câncer, como recebi hoje, eu já falo com a pessoa, pergunto 
detalhes, pode até ser a minha personagem para matéria e a gente acaba 
colocando essa pauta. Por e-mail, na maioria das vezes a pessoa não coloca o 
contato, não sei se é uma ferramenta que está ficando cada vez mais difícil de 
lidar, temos muita dificuldade de colocar para frente algumas pautas que 
chegam por e-mail. Tem muito mais facilidade nesse contato via WhatsApp. 
(S1OP, em entrevista à autora, 20/11/2020). 

A relação jornalismo-públicos são fronteiras comunicativas indefinidas e em constante 

mudança, cada vez mais complementada via redes sociais, promovendo uma “comunicação 

multicanal”, significa utilizar diversos tipos de mídia e plataformas para produzir e distribuir 

conteúdo; e para outros fins como: pesquisa, engajamento do público, marketing, 

monitoramento do público entre outros (NEUBERGER, et. al, 2014). 

Na redação do jornal O Povo, as condições para essa mudança e comunicação multicanal 

está em desenvolvimento conjuntamente às readaptações que envolve recursos humanos e 
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tecnológicos para um acompanhamento do comportamento de seu leitorado e respostas mais 

eficientes.  

O Poder 360 disponibiliza no próprio site as condições para a interação do leitor com o 

conteúdo e com o jornalista, no entanto, a relação com o leitorado, atendimento de solicitações, 

pedidos de correções e sugestões ainda é restrita. Embora o veículo disponibilize os espaços no 

site para o público se manifestar, como botões para indicar erros e sinalizar se gostou ou não 

do texto, estas ações são tratadas internamente, ou seja, os comentários realizados no site do 

veículo são vistos apenas pelos membros do veículo. Funciona assim:  

[...] a pessoa digita a mensagem no próprio site, mas ela chega para nós como 
e-mail, então a gente responde por ali. A gente está melhorando esses campos 
nesse momento. A gente tinha uns campos um pouco confusos, a pessoa podia 
mandar mensagem para gente como comentário, mas não dava para explicitar, 
por exemplo, “se tem um erro, clique aqui”. Estamos implantando isso, acho 
que essa semana. Nas assinaturas de cada texto tem um espaço, se quer falar 
com o autor e geralmente os erros são indicados nesta região. (S1P360, em 
entrevista à autora, 22/1/2021). 

O jornal digital também disponibiliza um canal de comunicação direto com o autor do 

texto, uma comunicação que ainda ocorre via e-mail. De acordo com o entrevistado, essa 

decisão de não fornecer espaços abertos para comentários no site é algo que acompanha as 

decisões do veículo desde o princípio. “A gente recebe centenas de comentários por dia e só é 

visualizado internamente” (S1P360, entrevista concedida em 22/1/2021).  

No que diz respeito ao indicador “Feedback acionável”, as entrevistas mostraram que os 

jornalistas avaliam esse retorno como muito importante para a realização de seu trabalho, 

especialmente em redes sociais. S2P360 explica que recebe muitos e-mails por dia com pedidos 

de explicações, segundo ele, envia links com os dados que foram consultados, informa a 

metodologia escolhida e esclarece dúvidas, inclusive no Twitter. 

 Por outro lado, as organizações de notícias ainda são limitadas quanto à abertura para a 

participação e feedback das audiências sobre a performance dos jornalistas e decisões editoriais. 

Então, como sublinham os resultados dessa análise, quando as redações fecham a seção de 

comentários ou não os disponibilizam publicamente, significa que se fecharam para as 

sugestões das audiências, não se estabelece um diálogo transparente entre a equipe editorial e 

o público. Não existe uma conversa com e entre os públicos, seus comentários não têm 

contrapontos para determinadas histórias, não há trocas ou interação com outros leitores do 

veículo. 

Os próprios membros da audiência que entram em contato com os jornalistas do Poder 

360, da Folha de S. Paulo e de O Povo escrevem comentários online em outras plataformas, 
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essa conversa pode fluir sem barreiras e rapidamente, além disso, suas vozes podem estar 

contribuindo para a construção da imagem, da credibilidade da organização e dos jornalistas 

numa esfera fora do controle e da moderação de editores e executivos das organizações 

noticiosas.  

Então, a interferência do público nas decisões editoriais e sugestões para as redações é 

muito pequena. O modelo de jornalismo praticado pelas três organizações é muito focado no 

que as redações acham que o público deve saber e a voz do leitor ainda é subestimada. 

Certamente não desprezamos algumas considerações dos entrevistados quanto ao 

contingente humano e tecnológico para dar conta de estabelecer um feedback adequado e para 

que não se torne algo ingovernável internamente, principalmente pela rotina diária acelerada e 

de muitas atribuições para os jornalistas e editores. Porém, abrir mão desse olhar para o público 

é muito arriscado no contexto atual. Trata-se de aperfeiçoar o trabalho jornalístico e ouvir o que 

o público necessita.  

 Como disse S1FSP, “não existe um botãozinho que eu clico e viro o verso da 

reportagem e tem uma lista: fontes ouvidas, bibliografia lida, não dá para fazer isso” (entrevista 

concedida em 5/2/2021). Segundo a executiva da Folha de S. Paulo, isso burocratiza a produção 

jornalística e torna impossível continuar fazendo jornalismo. No entanto, com auxílio da 

tecnologia é possível adicionar recursos acionáveis para que os leitores acessem (quando 

quiserem), as fontes ouvidas, sua origem e suas especialidades em determinados temas, bem 

como as consultas, leituras e pesquisas realizadas pelos jornalistas para a realização de uma 

reportagem.  

Citamos um exemplo de como isso é possível: o Trusting News133, um projeto promissor 

que entre outras atuações, ensina jornalistas e redações a criar recursos acionáveis bem como o 

seu uso adequado para informar com transparência, moderar conteúdos e conquistar a confiança 

e a lealdade do público para o site de notícias. Oferece mentoria para jornalistas, boletins 

semanais com exemplo de redações que inovam suas práticas e que estão dando certo, 

revertendo audiências em assinaturas e melhorando a sustentabilidade de veículos noticiosos. 

O feedback não é apenas um dos recursos possíveis para um jornalismo que pratica a 

transparência, talvez seja o recurso principal. Internamente pode fortalecer as relações entre os 

próprios jornalistas e servir também como uma proteção. No relatório publicado pelo Nieman 

Lab (2021), Celeste Headlee recomenda que as redações devem (e podem) conversar com suas 

audiências. Enfatiza que o futuro do jornalismo passa por um processo de transparência radical 

                                                 

133 Trusting News. Disponível em: https://trustingnews.org/  

https://trustingnews.org/
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incluindo justificativas internas (nas redações), dos publishers, mas também públicas para 

tomada de decisões, contratações e promoções. Segundo ela, é inadequado referir-se à 

transparência como uma tendência, mas como a “nova norma” para executivos e o futuro do 

jornalismo. Assim, a transparência serve para segurança dos próprios jornalistas em situações 

de abuso, racismo, sexismo, por exemplo. Por meio de relatos honestos e transparentes, 

jornalistas podem realizar denúncias, unir forças entre si e dar um basta às ameaças de punição, 

boicotes editoriais, simplesmente porque revelaram uma situação incômoda ou trouxeram à 

tona informações que permaneceram ocultas por muito tempo. “Para os executivos de notícias, 

os dias de se esconder atrás das portas da diretoria podem ter acabado”134 (HEADLEE, 2021, 

online). 

Consta na diretriz do Projeto Credibilidade, que o feedback do público não é uma via de 

mão única, portanto, não é limitado à publicação de cartas e comentários. Nesse sentido, as 

redações adaptadas à dinâmica de receber e fornecer feedback sinalizará para o seu público que 

escuta seus anseios, que as suas perguntas, sugestões e dúvidas não ficaram sem respostas e 

serviram para mudar inclusive o rumo de uma publicação. Cuidar disso, no atual ambiente de 

mídia com infinitas alternativas de informação, pode ser uma questão de permanência para o 

jornalismo como um serviço essencial para as sociedades democráticas e não somente como 

uma indústria. Essa postura, que trata de atender seus consumidores como sujeitos passivos, 

sem respeitar suas avaliações e necessidades, vai de encontro às recomendações para empresas 

obterem êxito em todas as suas operações. 

Por outro lado, essa questão do feedback pode ser mal compreendida e provocar 

confusão sobre o sentido desse recurso. Organizações de notícias e os jornalistas preocupados 

em prestar explicações ao público possivelmente irão evitar os feedbacks negativos e sua 

disseminação nas redes sociais. No entanto, não se trata de explicar tudo para agradar os 

leitores, mas avaliar cuidadosamente aquilo que merece atenção cuidadosa, como por exemplo, 

em temas sensíveis e complicados, possíveis erros e imprecisões jornalísticas. De acordo com 

Kovach e Rosenstiel (2010, p. 165-169) esse é o tipo de comportamento para demonstrar 

respeito e a certeza de que o jornalismo também serve para ouvir a opinião do seu público. Uma 

postura condizente para públicos engajados e conteúdos distribuídos com integridade e 

qualidade. 

 

                                                 

134 Tradução da autora: “For news executives, the days of hiding behind boardroom doors may be over.” 
(HEADLEE, 2021, online).  
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3.3 TRANSPARÊNCIA DESEJADA 

  Com base na análise empírica e entrevistas em profundidade, identificamos diferenças 

entre o que é recomendado no MVP e demais indicadores (transparência recomendada) e a 

realidade observada (transparência observada). Isso reflete aspectos inalcançados de 

transparência conforme os parâmetros do Projeto Credibilidade e disso surgem alguns pontos 

que merecem a atenção das redações e do próprio projeto. 

Segundo o protocolo de transparência do Projeto Credibilidade, a manifestação e o 

desempenho desejado de transparência estão atrelados à adoção de padrões éticos e de conduta 

nas organizações noticiosas e a processos de criação desenvolvidos entre profissionais do 

jornalismo e outras especialidades – eticistas, programadores, designers e experiência do 

usuário (UX). 

No campo dos Indicadores de Credibilidade pode se dizer que possuem tecnologia 

algorítmica para favorecer as notícias nos motores de busca na internet e redes sociais. Portanto, 

são indicadores desenvolvidos para uso no jornalismo em ambiente digital. 

Porém, a transparência manifestada no uso de Indicadores de Credibilidade faz parte dos 

“rituais”, como observou Karlsson (2010), empregados há algum tempo na produção de 

notícias, como a disponibilização de correções, retratações, manuais de conduta e códigos de 

ética. Nesse sentido, os indicadores auxiliam as organizações de notícias a reorganizar suas 

políticas ou elaborar novas, caso não existam; e mostra como estas informações devem ser 

disponibilizadas para acesso nos sites. Já os recursos proporcionados pela Tecnologia, Internet 

e Ciência da Computação para criar meios adequados de divulgação da transparência com 

explicações sobre os métodos utilizados e a motivação para as escolhas das notícias ainda são 

pouco explorados pelas organizações, possivelmente limitados pela falta de recursos humanos 

e técnicos bem como capacitação digital insuficiente.  

Em termos de implementação da transparência nas rotinas de trabalho nas três redações, 

os jornalistas entrevistados utilizam hiperlinks para documentos originais e fontes consultadas, 

há uma atenção maior às correções de erros; e as organizações de notícias fornecem endereço 

de e-mail dos repórteres, bem como páginas para suas minibiografias. Além disso, a 

identificação por tipo de conteúdo está sendo aprimorada à medida que as redações recebem 

feedback dos públicos (assinantes e usuários de redes sociais). No entanto, conforme declaração 

dos próprios repórteres e ombudsman, não há uma constância no fornecimento destas 

informações, as explicações ainda não são suficientes a ponto de os veículos anteciparem-se às 

possíveis dúvidas dos públicos. Transparência no jornalismo está fundamentalmente ligada à 

abertura para buscar, receber e transmitir informações, parte fundamental da liberdade de 
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expressão. Porém, não é uma ação unidimensional, ou seja, o ator que se diz transparente 

(jornalista e/ou veículo) deve fornecer a base para a transparência, acessibilidade e participação. 

O direito de saber dos públicos não pode ser exercido sem essa abertura. Ao examinar como a 

transparência está sendo implementada nas redações da Folha de S. Paulo, Poder 360 e O Povo 

nos deparamos com o ideal de transparência recomendado pelo Projeto Credibilidade e a 

realidade observada nas redações. Verificamos a afirmação declarada pelo The Trust 

Project/Projeto Credibilidade, de que organizações noticiosas que seguem os padrões de 

transparência ampliam o compromisso do jornalismo com a inclusão, justiça, precisão e 

transparência para que o público faça escolhas informadas sobre as notícias. Esta afirmação é 

confirmada em parte, a transparência implementada pelos veículos é parcial, ou seja, são 

insuficientemente transparentes, faltam elementos para cumprir as diretrizes recomendadas 

pelo projeto em vários aspectos: ao olhar apenas para o MVP as organizações noticiosas emitem 

uma mensagem incompleta da transparência para os públicos, uma imagem para atender apelos 

comerciais para audiências e engajamento. Apenas disponibilizar informações superficiais sem 

explicações adicionais de decisões e métodos pode não melhorar a percepção do público sobre 

os elementos de confiança embutidos nas notícias. Ou seja, as condições de divulgação, como 

circulação na mídia, livre de bloqueios, as redes sociais e a participação do público são 

requisitos de transparência. Transparência como valor e prática, são fundamentos cada vez mais 

necessários para entender como os jornalistas e as organizações noticiosas estão conduzindo a 

questão da informação como um bem público a fim de responsabilizá-los pelos seus atos.  

Uma vez que o Projeto Credibilidade indica que a transparência é a chave para o 

jornalismo de credibilidade, este trabalho destaca a necessidade de um acompanhamento mais 

participativo desse projeto, das diretrizes e sua aplicação nas redações. Há uma disjunção entre 

o que é idealizado como transparência viável para organizações de notícias dispostas à abertura, 

responsabilização e prestação de contas e o grau de comprometimento de tais organizações para 

descortinar as atividades da redação e da produção de notícias. Assim, a ideia que fica, é de 

uma aparência de transparência que fornece uma sensação de que os públicos têm acesso ao 

processo jornalístico. O que se revela são minibiografias superficiais, às vezes assinaturas e 

fotos dos jornalistas, segundo os próprios entrevistados, falta constância e atenção para o 

cumprimento dos Indicadores de Credibilidade nas redações. Sobretudo, ainda persistem os 

segredos sobre associações e as operações comerciais de algumas organizações de notícias. 

Basicamente, o que diferencia a transparência de práticas já conhecidas é a sua forma 

participativa que incorpora o público à seleção e à produção de notícias e o fato de o jornalismo 

abrir-se à observação do público. Esse aspecto, em particular, não parece ser opcional, em vista 
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de que as organizações de notícias e os jornalistas estão cada vez mais expostos em redes 

sociais, portanto, a abertura para os públicos é inevitável. Assim, o ideal de transparência inclui 

a participação do público por meio de fóruns para discutir as notícias e notas explicativas dos 

editores, que inclusive podem acontecer ao vivo e, principalmente, a integração destas notas e 

comentários às considerações feitas entre públicos. Como observa Rodrigo Zamith (2019, p. 

4), a transparência favorece a interatividade com o conteúdo, jornalistas e com outros cidadãos 

por meio de conversações. As interações, comentários em chats, redes sociais, por exemplo, 

são abertas e visíveis por todos, independentemente dos assinantes do jornal digital. É 

concedido o direito de o público interagir entre si, com os editores e com os jornalistas. Segundo 

o autor, a interatividade traz vantagens ao jornalismo, aumenta a lealdade para com as 

organizações de notícias, tem sido muito aproveitada em projetos jornalísticos para agregar 

pessoas na construção coletiva de soluções com benefícios mútuos, como o crowdsourcing. 

Apesar disso, a cultura profissional do jornalismo ainda é resistente ao seu desenvolvimento 

total, há muitas limitações (humanas e não-humanas) para a disponibilização de recursos mais 

avançados de interatividade nas redações (Ibid). 

Essa observação do autor contribui para a nossa reflexão sobre as habilidades as quais 

os jornalistas foram forjados, em função das regras e cultura profissional e a disposição da 

categoria em dialogar com profissionais de outras áreas, em dar e receber feedback, o que vem 

a ser um dos aspectos essenciais que vão influenciar na divulgação dos métodos, tomada de 

decisões e na adoção da transparência participativa na produção de notícias, no papel do 

jornalista e suas obrigações e valores.  

De acordo com Nicholas Diakopoulos (2020) os obstáculos ao progresso e inovação nas 

organizações de notícias provavelmente são culturais, em parte porque o jornalismo não veio 

de uma cultura de design centrada nos valores das pessoas. Segundo ele, o jornalismo é muito 

parecido com a Ciência da Computação, porque os dois se preocupam com a informação. Mas 

essa dupla deve estar alinhada e compor equipes de jornalismo nas organizações de notícias, 

sobretudo porque o jornalismo precisa de desenvolvedores de softwares, programadores, 

especialistas em análise de dados, entre outras habilidades. 

Daí a importância de verificar se os jornalistas estão preparados tecnicamente e abertos 

culturalmente para a transparência em seu trabalho diário. Esse é um aspecto que implica saber 

até que ponto os jornalistas estão dispostos a aprender novas habilidades para torná-los letrados 

tecnologicamente, envolve trabalho colaborativo na composição de equipes nas redações, uma 

disponibilidade da categoria em dialogar com cientistas da computação, designers e 

desenvolvedores de softwares. Se houver uma interface e disposição para transitar nestes 
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campos, isto pode ser um fator determinante para a implementação da transparência como uma 

nova técnica para a prática jornalística e assim investir no seu aperfeiçoamento nas redações. 

Nesse aspecto de cultura das redações, Koliska (2015) argumenta que uma cultura de 

transparência nas redações dependerá do que é socialmente aceitável, do tipo e quantidade de 

informação divulgada. Durante as entrevistas para esta dissertação observamos jornalistas 

favoráveis à divulgação de seus processos, no entanto, a direção sempre vem do veículo, da 

editoria, da chefia. Isto é, a transparência está condicionada às regras da organização noticiosa, 

portanto, é uma transparência gerenciada pela organização. Conforme Chadha e Koliska (2014, 

p. 228), é um “tipo de transparência gerenciada e de baixo risco”, ou seja, as organizações de 

notícias parecem relutantes em permitir que o público conheça os detalhes da prática 

jornalística. Consequentemente, apenas algumas áreas da produção de notícias são abertas à 

exibição pública. 

Obviamente e conforme apresentado neste estudo, as limitações existem, as operações 

do Projeto Credibilidade são ainda recentes nas redações, não há um número expressivo de 

organizações noticiosas comprometidas com o protocolo da transparência no Brasil. A dupla 

de coordenadores brasileiros, Angela Pimenta e Francisco Belda, ainda não dispõe de um 

contingente humano à disposição para atender toda a demanda considerando a quantidade e a 

diversidade de veículos de mídia no país. Apesar de possíveis insuficiências, o Projeto 

Credibilidade se faz presente em organizações de notícias importantes nacionalmente, está em 

curso uma mudança de cultura profissional, alguns dos principais meios de comunicação 

parecem dispostos a tornar sua ética, seus processos editoriais e posicionamento narrativo mais 

transparentes.  

Entretanto, dada à virtude de sua proposta em refletir sobre a fragmentação da narrativa 

noticiosa bem como desenvolver ferramentas e técnicas para melhorar a qualidade jornalística 

no meio digital, o Projeto Credibilidade tem implícita correlação com a educação midiática. Em 

nosso entendimento, as fronteiras de atuação do Credibilidade devem ultrapassar as fronteiras 

das redações e se estabelecer como um agente para o letramento informativo no ensino básico, 

nas faculdades de jornalismo, participando de congressos, oferecendo cursos e incentivando 

pesquisas; além disso, investir na capacitação e educação de jornalistas para a utilização de 

instrumentos de transparência oferecendo treinamentos práticos e específicos.  

Avançamos a discussão para tratar da transparência implementada pelas organizações 

de notícias, com sugestões para solucionar pontos esquecidos ou considerados menos 

importantes pelos executivos e jornalistas das redações, ou seja, em alguns processos a 

transparência ainda é um fator dormente. Para Koliska (2015, p. 262) a transparência é um fator 
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dormente quando o público busca informações para examinar o processo jornalístico ou o 

jornalista apenas quando duvida das evidências de um artigo ou reportagem. “Assim, o público 

pode verificar se uma história obedece rigorosos padrões jornalísticos somente quando sua 

confiança em determinada notícia ou organização noticiosa foi abalada135”. Nesse caso, a 

transparência é um fator dormente que se torna ativo somente quando o público sente a 

necessidade de verificar o processo jornalístico. Segundo o autor, o ideal é uma transparência 

“proativa” que se antecipe às necessidades do público. Portanto, deve incluir a facilidade de 

acesso e processamento de informações, usabilidade e integridade das informações. Em 

particular, a facilidade de acesso às informações é um fator crucial. (Ibid).  

A transparência nas redações é um processo, requer adaptação às questões operacionais 

e tecnológicas, e diz respeito às pessoas que estão por trás das redações. Significa uma mudança 

cultural em toda a cadeia organizacional. Conforme Magaldi e Neto (2019, p. 28), “sem 

transformação cultural não há transformação da organização”. Isto é, a mudança de cultura no 

jornalismo envolve mudar o jeito de fazer as coisas. Porém, o jornalismo é uma profissão que 

não costuma discutir suas fragilidades. No entanto, “culturas inflexíveis são um obstáculo à 

inovação” (Ibid, p. 29). Transparência no jornalismo requer inovação: em práticas, processos, 

normas e valores. A palavra inovação se tornou um clichê, no entanto, possui um significado 

profundo. De acordo com Rosseti (2013), a inovação é um fenômeno social que engloba 

dimensões tecnológicas e simbólicas, presentes na sociedade midiatizada. Inovar representa 

mudar sujeito e objeto; e estar disposto a aceitar rupturas com o estado anterior e abrir-se para 

o surgimento de um novo estado de coisas. Seguindo essa linha de raciocínio, a transparência 

observada nas redações estudadas ainda não é capaz de provocar essa ruptura. Há um desejo de 

mudança e a presença do Projeto Credibilidade nas organizações noticiosas simbolicamente 

pode representar essa mudança, mas suas diretrizes e padrões de transparência não foram 

completamente assimilados.  

Assim, após percorrer alguns dos principais teóricos da transparência, verificamos que 

as redações da Folha de S. Paulo, Poder 360 e do jornal O Povo assimilaram o protocolo de 

transparência do Projeto Credibilidade como uma disponibilidade para a transparência, se 

movimentam com certa dificuldade em direção à transparência na forma de divulgação, mas, 

na sua forma participativa, as redações ainda não reconhecem a importância do público para a 

permanência do jornalismo como atividade profissional, como instituição fundamental para a 

                                                 

135 Tradução livre do original: “Thus, audiences may need to verify whether a storycomplies to the highest 
journalistic standards only when their trust in a particular news story or news organization is shaken.” 
(KOLISKA, 2015, p. 262). 
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democracia e, principalmente, como uma atividade que precisa construir um legado na cultura 

brasileira.  

Cabe ressaltar que a Folha de S. Paulo lançou, em junho de 2021, uma editoria de 

Interação136 para gerenciar os canais de contato da redação com os leitores assinantes, inclui: 

Painel do Leitor, as contas da Folha em redes sociais, moderação de comentários e Folhaleaks 

(um canal para envio de denúncias). Isso representa um movimento de abertura da Folha e 

aproximação do seu público específico, ou seja, o leitorado pagante. Os atos de transparência 

do veículo estão restritos aos espaços públicos internos do jornal e a possível participação será 

do público selecionado. Apesar do veículo justificar que 24 milhões de visitantes únicos 

acessaram o site no primeiro trimestre de 2021, não representa as diferentes regiões do Brasil e 

muito menos as necessidades sociais de acesso à informação em um país cuja população é 

assolada pela fome, desemprego, violência e de educação inacessível, entre outros problemas 

sociais assustadores. 

 Essencialmente, o que foi assimilado pelas redações é a necessidade de se manter 

relevante e sustentável, porém, não há uma ruptura com antigos modos de fazer jornalismo; as 

redações apresentam alguns procedimentos de transparência, mas não exploram todas as 

possibilidades que os Indicadores de Credibilidade podem oferecer para melhorar a relação do 

jornalismo com suas comunidades. O negócio do jornalismo mudou. Fornecer jornalismo 

qualificado e certificado requer cooperação e conversação com outras áreas, empresas e, 

principalmente, com as comunidades. 

Por ser considerada uma estratégia discursiva para reconstruir a confiança e a 

credibilidade, além de ser um valor-chave para legitimar a instituição Jornalismo (ALLEN, 

2008; VOS e CRAFT, 2016), a transparência adquire valor de norma colaborativa para o 

exercício do jornalismo (CRAFT, 2019). 

Posto isso, consideramos importante um cuidadoso planejamento para que a 

transparência não se torne apenas um desejo, mas efetivamente uma prática percebida aos olhos 

dos públicos. Internamente, a transparência adotada como norma colaborativa e técnica de 

trabalho pode ser a chave para as transformações em curso. 

Com base nas entrevistas com os editores (chefes e executivos), os repórteres e na 

análise de manuais de conduta, princípios editoriais e códigos de ética disponibilizados pelos 

veículos estudados (Folha de S. Paulo, Poder 360 e O Povo), identificamos fatores 

                                                 

136 “Folha cria editoria de Interação para se aproximar ainda do leitor”. Disponível em: 
https://tinyurl.com/v4zynw2z . Acesso em: jul. 2021. 

https://tinyurl.com/v4zynw2z
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determinantes para a transparência e que merecem atenção, como o uso de redes sociais e a 

forma de comunicar a transparência. 

 

3.3.1 Transparência nas redes sociais 

Os Indicadores de Credibilidade adotados pelas organizações de notícias aqui 

apresentadas estão abrindo novas possibilidades para os jornalistas, seus elementos de 

transparência têm potencial para causar impacto na forma de contar as notícias e em como elas 

serão percebidas pelo público. Para que se concretize de fato no exercício do jornalismo diário 

necessita de suporte tecnológico, conhecimento e domínio dos instrumentos disponíveis para 

exercer alguma influência na credibilidade e qualidade do trabalho. Nesse aspecto, 

consideramos importante a composição de equipes com habilidades multifuncionais atuando 

em projetos conjuntos e não somente limitadas em cumprir tarefas isoladas.  

A usabilidade dos Indicadores de Credibilidade nas redes sociais adquire valor 

determinante para diferenciar notícia de opinião e outros tipos de conteúdo, bem como para 

identificar o jornalista. Para S1OP, em redes sociais eles são o instrumento mais importante: 

Hoje as pessoas não entendem o que é a notícia, opinião, análise e esses 
indicadores, essas tags que a gente informa os leitores e quando isso chega às 
redes sociais que são aquelas leituras mais rápidas, as pessoas acabam não 
lendo muito mais o que é especificamente aquele texto, acho que a gente 
consegue ter um valor educacional maior, porque a gente consegue informar 
que aquilo é uma notícia, análise, opinião, o que é exatamente que a gente está 
entregando para o leitor. Essa ligação do jornal com as redes sociais, esse 
indicador é bem importante. (em entrevista à autora, 20/11/2020). 

Em particular, a presença e identificação do jornalista nas redes sociais é um fator 

importante dada a quantidade de bots e perfis falsos dedicados a espalhar desinformação e 

promover os discursos de ódio. Contudo, a questão do uso de redes sociais é um aspecto mal 

resolvido no jornalismo. Como observa Lüdtke (2020, online), o jornalismo perdeu muito com 

as redes sociais, quando poderia ter ganho: 

Ignorar a força das redes, usá-las apenas como canal de distribuição, não 
participar da conversa e, com isso, não entender o grande ambiente que se 
criava são alguns dos erros cometidos pelas empresas de comunicação e que 
fizeram com que o jornalismo perdesse uma parte substanciosa de seu 
protagonismo e de sua influência nesse ecossistema. (LÜDTKE, 2020, 
online). 

Existe uma discussão crescente sobre a plataformização do jornalismo e as interferências 

negativas que as grandes empresas de tecnologia exercem sobre a prática, valores e indústria 

jornalística. Certamente não desprezamos tais aspectos. No entanto, alguns dados merecem 
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atenção: o Facebook é utilizado por 47% dos brasileiros para acessar notícias, logo depois a 

preferência é pelo WhatsApp (43%), YouTube (39%), o Instagram (30%) e o Twitter (12%) e 

Facebook Messenger (11%). (DIGITAL NEWS REPORT, 2021). Particularmente, no caso 

brasileiro, as organizações noticiosas se movimentam com certa lentidão para explorar todo 

potencial que os aplicativos de mensagens podem adquirir para acessar notícias.  Em entrevista 

ao Farol jornalismo, o diretor do Reuters Institute afirmou que os aplicativos de mensagens 

privadas são muito mais utilizados Sul Global (NIELSEN, 2021). 

Um outro estudo realizado com a população de quatro países, entre eles o Brasil, aborda 

o significado de confiança para os usuários de notícias. Entre diversos aspectos tratados está o 

uso das plataformas para consumo de notícias. Um dos fatores que levam as pessoas a buscar 

informação em redes sociais é a possibilidade de seguir figuras-chave como referência em 

notícias e que oferecem comentários e contextualizam assuntos de interesse do público (TOOF, 

et. al, 2021). Além disso, a tendência é de forte presença de instituições e outros especialistas 

nas mídias sociais. Um exemplo disso é o aumento do engajamento de perfis de influenciadores 

digitais durante a pandemia do novo coronavírus, dado apurado pelo IBPAD - Instituto 

Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados, utilizou a ferramenta Science Pulse para monitorar 

tweets dos principais divulgadores de ciência e pesquisadores brasileiros. De acordo com o 

relatório, a medição de influência é baseada na análise de três fatores: popularidade, autoridade 

e articulação. (MEIRELLES, 2020).  

O protagonismo do jornalismo como referencial de confiança para o público é vital para 

sua sustentabilidade e independência. Conforme Lüdtke (2020, online), além de uma boa 

apuração seguindo métodos e ética jornalística, é fundamental “um jornalismo mais explícito, 

mais transparente, mais comprometido com suas comunidades de leitores e que se comunique 

com seus públicos usando vias de mão dupla”. 

Nesse sentido, argumentamos que as redes sociais são instrumentos de transparência 

jornalística quando utilizadas pelo jornalista e/ou organizações de notícias como perfis ponte 

para o consumo de informações. “Chamamos de perfis ponte aqueles que são responsáveis por 

conectar pontos distantes na rede” (MEIRELLES, 2020, p. 27).  

A forma como as redações participantes desta pesquisa se posiciona em relação à 

utilização de redes sociais não segue um padrão único, estão em conformidade com manuais e 

princípios adotados pelo veículo individualmente. Esse pode ser um dado relevante para o 

Projeto Credibilidade, uma forma de pensar o protocolo de transparência com ênfase maior para 

as redes sociais. 
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Na Folha de S. Paulo as redes sociais são vistas como uma extensão da redação, com 

os mesmos padrões de ética e utiliza as mesmas etiquetas do Projeto Credibilidade para 

diferenciar os tipos de conteúdo. O veículo está ativo no Twitter, Instagram, LinkedIn e, aos 

poucos, no TikTok. Após três anos, a Folha anunciou a retomada de suas atividades no 

Facebook no dia 5 de julho de 2021: “plataforma mudou postura e tem agido para valorizar 

jornalismo profissional e restringir a circulação de notícias falsas137”. Segundo a editora 

entrevistada, o veículo adota uma linguagem “mais bem-humorada e mais leve” nas redes 

sociais. Procura não incorrer em dúvidas, ser clara quando a modalidade de conteúdo é humor, 

[...] a gente se concentra mais no Twitter e no Instagram, as nossas threads e 
conversas no Twitter têm bastante engajamento, tem toda uma linguagem 
própria, de algumas brincadeiras e tal, mas sempre as mesmas regras 
jornalísticas do que a gente faz no jornal. (S1FSP, em entrevista à autora, 
5/2/2021). 

 A consulta ao Manual de Conduta da Folha de S. Paulo (versão digital)138, no entanto, 

indica restrições quanto ao uso das redes sociais como perfis ponte para as notícias do veículo. 

Apesar de encorajar seus profissionais a manter contas em redes sociais, não recomenda a 

manifestação de preferências pessoais do jornalista desde assuntos corriqueiros como 

preferências futebolísticas até questões mais controversas como partidarismos, tendo em vista 

que o “apartidarismo” é condicionado aos seus princípios editoriais. Para aqueles profissionais 

mais ativos nas redes sociais, o jornal recomenda o uso de dois perfis, um pessoal e outro 

profissional.  

A transparência, de acordo com Singer (2015, p. 32), é a “nova norma” porque 

representa uma forma emergente de responsabilidade jornalística compartilhada com o público 

bem como uma quebra de limites quando coloca os jornalistas e o público num patamar de 

colaboração mútua. Como observa a autora, o compromisso ideológico do jornalismo enraizado 

institucionalmente para proteger a legitimidade e impor limites perde força, a lógica atual é 

adaptabilidade e abertura, ver o público como pares, apreciar suas contribuições e encontrar o 

verdadeiro propósito da transparência tanto normativo como na participação, 

Quando começamos a derrubar as paredes que nos separam - inclusive paredes 
normativas – nossas semelhanças realmente se tornam mais claras. Em um 
ambiente social e empresarial onde as fronteiras em torno dos jornalistas 
tornam-se cada vez mais porosas, esses pontos em comum são 

                                                 

137 “Folha volta a publicar conteúdo no Facebook”. Disponível em: https://tinyurl.com/8cfyhh68 . Acesso em: 
jul. 2021.  

138 Manual de Redação – Conduta. Redes Sociais. Disponível em: https://tinyurl.com/vfvvre8d Acesso em: jun. 
2021. 

https://tinyurl.com/8cfyhh68
https://tinyurl.com/vfvvre8d
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indiscutivelmente a chave para a sobrevivência de uma profissão que não pode 
mais prosperar em um isolamento esplêndido139. (SINGER, 2015, p. 32).  

À luz de Pierre Bourdieu, Sue Robinson (2015) reflete sobre os “intrusos” que invadem 

o campo profissional e cometem atos desafiadores ao ponto de mudar limites. Conforme 

mostramos anteriormente, influenciadores digitais de outros campos estão dominando as redes 

sociais e deliberando com autonomia sobre as conversas nesse ambiente. À exemplo disso, o 

biólogo Átila Iamarino é um agente de outro campo que faz campanhas em seus perfis sociais, 

na televisão e no rádio contra a desinformação, utiliza uma linguagem de proximidade com os 

públicos e, ao que parece, com muita influência. Conforme Robinson, quando um agente exerce 

autoridade em seu campo pode forçar algum movimento em outros campos. “Bloggers, 

comentaristas, publicadores no Facebook e tweeters se envolvem em ‘atos de notícias’ que estão 

transformando as dinâmicas de poder no campo da produção de notícias”140 (ROBINSON, 

2015, p. 155). Tais influências forçam as fronteiras que cercam a atuação jornalística. Como 

resultado, muitos sites de notícias criaram espaços para comentários que são anexados às 

notícias e o que está sendo escrito nos comentários influencia na forma como as pessoas 

percebem as discussões ou os problemas levantados nos tópicos. Segundo a pesquisa de 

Robinson, 90% das pessoas desejam a interação dos jornalistas com os comentários nesses 

espaços criados nos sites ou em redes sociais. 

Ao que parece, essa é uma demanda deixada de lado pela agenda das organizações 

noticiosas, são indiferentes às vozes que surgem das redes sociais. No Poder 360 os jornalistas 

são orientados a não responder comentários nas redes sociais, que servem mais como um canal 

de distribuição, 

As redes sociais para nós são muito mais um canal de divulgação do que de 
interação. Abrimos mão um pouco dessa interação porque primeiro: ela é 
muito exaustiva, você nunca vai conseguir responder todo mundo, a parte dos 
comentários é inútil, é opinião e a gente tem algumas orientações em relação 
às redes sociais para os nossos jornalistas. Eles nunca devem responder coisas 
relacionadas ao Poder 360 em nome deles, toda a questão que toca o Poder 
360, mesmo que seja nas redes sociais pessoais, precisa ser consultado 
conosco. (S1P360, em entrevista à autora, 22/1/2021). 

Nossa abordagem trata das redes sociais como um instrumento de desempenho da 

transparência, que pode ser explorado pelos jornalistas para divulgação de notícias e 

                                                 

139Tradução livre do original: “When we begin to tear down the walls that separate us – including normative walls 
– our commonalities really do become clearer. In a social and entrepreneurial environment where the boundaries 
around journalists have become steadily more porous, those commonalities are arguably the key to the survival 
of a profession that can no longer thrive in splendid isolation.” (SINGER, 2015, p. 32). 

140Tradução livre do original: “Bloggers, commentators, Facebook publishers and tweeters engage in ‘news acts’ 
that are transforming power dynamics in the field of news production.” (ROBINSON, 2015, p. 155). 
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reportagens, explicação de métodos utilizados em determinadas apurações, as fontes 

escolhidas; serve para a interação dos jornalistas com os públicos e vice-versa, caracterizando 

essa atividade como uma forma de transparência participativa (KARLSSON, 2010). Quando 

um veículo considera os comentários de seu público “inútil”, se autodeclara alheio às 

necessidades do seu leitorado. Ao que tudo indica, ainda prevalece uma postura autossuficiente, 

como se a autoridade jornalística dependesse apenas das credenciais de uma organização 

noticiosa, sem considerar a credibilidade do próprio público, isto é, uma percepção descolada 

da realidade atual. E o mais grave para o jornalismo nessa indiferença pode ser a multidão 

insurgente que se levanta contra a atividade nas redes sociais.  

Segundo Hedman (2016, p. 1-13) o uso de redes sociais por jornalistas e organizações 

de notícias, como por exemplo o Twitter, permite que o público “siga” ambos, acompanhe o 

andamento das histórias e conheça os jornalistas em um nível mais pessoal. Nossa análise 

mostra que, apesar de dispor deste recurso para a prática da transparência participativa, as 

organizações noticiosas parecem utilizar as redes sociais para esta finalidade até certo ponto. 

Os manuais e princípios editoriais consultados limitam inclusive que os jornalistas 

compartilhem métodos de apuração e suas fontes. 

Hedman observa essa postura como resistência à abertura participativa, uma reação à 

possível perda de controle profissional e da vida privada no contexto das redes sociais. 

Entretanto, a autora argumenta que a maneira como os jornalistas se mostram, como revelam o 

processo de fazer as notícias e como se envolvem com o seu público é crucial para saber quanto 

sentido eles fazem para a vida das pessoas.  

Já os repórteres do jornal O Povo buscam explorar mais seus perfis nas redes sociais 

para manter uma relação de proximidade com os seus seguidores e os seguidores do veículo. 

De acordo com a entrevistada, os repórteres mais jovens não fazem distinção entre o perfil 

profissional e o pessoal. Ela observa uma intensidade maior de contato via redes sociais, 

especialmente quando os repórteres fazem vídeos chamando para as suas matérias, tanto no 

perfil pessoal quanto no perfil do veículo: “há muita comunicação pelas redes sociais via direct” 

(S1OP, em entrevista à autora, 20/11/2020).   A entrevistada refere-se ao Instagram Direct, 

ferramenta lançada em 2013, um recurso que permite o envio de fotos, textos, áudios e vídeos 

de maneira privada141. O Facebook possui o Messenger que oferece o mesmo recurso.  

Ainda de acordo com a entrevistada de O Povo, os repórteres têm autonomia para usar 

e explorar as redes sociais em todos os seus recursos, o critério é individual sem uma imposição 

                                                 

141 Disponível em: https://about.instagram.com/features Acesso em: mai. 2021. 

https://about.instagram.com/features
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do veículo quanto a forma e regras para uso. Isso se confirma na afirmação do repórter 

entrevistado quando perguntei sobre a sua relação com as redes sociais: 

 

Profissionalmente, a única rede social que eu uso e que eu misturo as duas 
coisas é o Twitter. Uso muito mais profissionalmente, apesar de volta e meia 
postar umas besteiras lá, ninguém é de ferro, sempre alguma coisa de Big 
Brother, sobre futebol, mas boa parte da minha produção é jornalística lá, essa 
parte de política, especificamente. No mais eu uso cem por cento as 
ferramentas do jornal, Facebook eu só participo profissionalmente usando o 
Facebook do jornal e a mesma coisa Instagram, volta e meia a gente grava e 
aparece, mas aí dentro do perfil do jornal. Meu perfil do Instagram é pessoal 
e de Facebook nem uso mais, mas era pessoal. Nesse uso mais rápido, mais 
cotidiano de informação é mais o Twitter mesmo. (S2OP, em entrevista à 
autora, 12/2/2021). 

É muito difícil apontar uma única solução para o problema das redes sociais no que se 

refere à vida privada e pública dos jornalistas. No entanto, a tendência é de explorar essa 

possibilidade como mais uma maneira de aproximar jornalistas e o jornalismo dos públicos, 

especialmente gerações jovens. Em geral, observamos as redes sociais mais como um canal 

para desaguar o conteúdo dos sites e posterior distribuição, pouco explorada para dar 

visibilidade ao modo de fazer jornalismo e como forma de feedback e engajamento das 

audiências das organizações jornalísticas.  

Outro fator importante das redes sociais é que podem servir como ponto de entrada 

para a informação jornalística, a presença do jornalista nestes espaços é um fator determinante 

para transmitir confiança para o público. Assim, as redes sociais se tornam pontos de 

identificação, para sinalizar o quanto uma organização e o jornalista são comprometidos com a 

transparência e servem inclusive para relatar o processo jornalístico.  

Quando a transparência se torna a nova norma nas redações, estimula um 

comportamento profissional aberto, as redes sociais podem servir de palco para apresentações 

idealizadas do jornalismo (KOLISKA, 2015). Como tal, pode servir para dar credibilidade ao 

jornalista e ao conteúdo que publica. Regras inflexíveis ou rígidas quanto ao uso de redes sociais 

pelos jornalistas podem dissociar a figura do jornalista da organização, estrategicamente pode 

ser prejudicial. Koliska explica que na maioria das vezes a tentativa de impor regras 

institucionais para separar os jornalistas de suas práticas não passa de um mito.  

Se fôssemos analisar a forma como os repórteres dizem que utilizam as redes sociais e 

como o fazem realmente, teríamos que dispor de outro método de pesquisa. No entanto, apenas 

como forma de registro, ao examinar o perfil de um dos repórteres participantes do estudo foi 

possível verificar coerência com as declarações registradas nesta pesquisa. O entrevistado 
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S2OP, por exemplo, utiliza o Twitter para falar informalmente com seus seguidores sobre sua 

vida pessoal, mas também emite opiniões sobre questões atuais da agenda política do país. O 

perfil profissional se mistura com o pessoal, não há, portanto, um descolamento da sua atividade 

jornalística da sua vida privada (Figura 13). 

 

Figura 13: Repórter de O Povo no Twitter 
 

 
Nota: a imagem foi borrada para preservar a identidade do repórter 

Elaboração da autora 
 

 

Esse comportamento, conforme Hedman (2016), caracteriza três formas de 

transparência: de divulgação, participativa e pessoal. Jornalistas com posturas semelhantes a 

essa terão maior facilidade para convidar seus seguidores para discussões sobre as notícias ou 

para participar na produção (p. 10). A transparência requer um relacionamento recíproco. Isto 

é, para organizações noticiosas empenhadas em conquistar as audiências é recomendável 

considerar um desempenho ativo em redes sociais para compartilhamento de informações 

jornalísticas responsáveis e verificadas. 

 De acordo com Karlsson (2020, p. 6), a transparência pode ser realizada nas plataformas 

de mídias sociais, argumenta que o canal de informação pode ser um fator determinante para a 

forma de transparência no jornalismo e o tipo de público que atrai. O autor recomenda examinar 

a relação entre os lugares (ambiente) que as pessoas buscam informações e as suas opiniões 

sobre a transparência nas notícias. Com base nisso, a pesquisa do autor explorou doze variáveis 
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de transparência as quais resultaram em três formas, sendo duas já conhecidas: transparência 

de divulgação, transparência participativa e a transparência ambiental. Esta nova modalidade 

de transparência sugerida pelo autor ocorre por meio de informações periféricas e que podem 

ter relevância para uma melhor compreensão da história em torno das notícias. Na definição do 

autor, nessa dimensão, a transparência ambiental permite que o jornalista expresse opiniões e 

explicações na própria notícia ou em outros lugares do site e nas redes sociais. 

Com base nas proposições do autor, a transparência jornalística pode ser distribuída em 

ambientes e de acordo com o público. Para Karlsson (2020, p. 12-13) falar de transparência e 

de público como conceitos unidimensionais é insuficiente, visto que não há condições de 

agradar a todos. Por exemplo, ativar recursos de transparência para participação agrada homens 

com baixa escolaridade e atitudes positivas em relação às mídias sociais, mas corre o risco de 

desagradar mulheres altamente educadas.  

O propósito da transparência no jornalismo é reverter o problema de declínio de 

confiança do público nas notícias e melhorar a credibilidade jornalística. No entanto, o estudo 

de Karlsson mostrou que ainda há muito ceticismo em relação a transparência em todas as suas 

formas: divulgação, participativa e ambiental. Porém, a transparência participativa é 

considerada a forma de transparência mais eficiente para melhorar confiança e credibilidade.  

Essencialmente, a transparência participativa irá prevalecer em ambientes (lugares e/ou 

canais) fora dos meios tradicionais de comunicação justamente pela facilidade de as pessoas se 

engajarem mais com as notícias em ambientes menos formais, ou seja, aquele ambiente que 

permite a interação direta e livre de bloqueios aos repórteres e às notícias.  

Assim, a transparência participativa é uma oportunidade para o jornalismo melhorar sua 

credibilidade, bem como às pessoas céticas em relação às notícias, mas exigirá 

comprometimento dos jornalistas e atos de equilíbrio para avaliar os seus efeitos e métodos de 

distribuição de notícias em diferentes tipos de canais como nas redes sociais. 

 

3.3.2 Transparência na comunicação 

 Conforme Gonzáles-Díaz (et.al, 2013), por meio da mensagem é transmitida a ideia de 

uma organização (pública ou privada), quem a dirige e a atividade que realiza. Uma organização 

de notícias deve divulgar uma mensagem que faça com que os seus públicos tenham confiança 

na sua atividade, que justifique a sua existência, transmita o bom trabalho que realiza e o bem 

que faz para a sociedade.  

Claramente, no jornalismo, uma mensagem de transparência deve responder perguntas 

como: o que é transparência no jornalismo? Quem e o que é transparente? Como reconheço a 
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transparência nas notícias? E por que isso é importante?  Para Magaldi e Neto (2019, p. 162), 

aquilo que não é percebido não existe. Segundo os autores, se os públicos não tiverem uma 

compreensão clara de qualquer processo, suas motivações e seus objetivos, terão dificuldades 

para se envolver em qualquer movimento. Essa lógica adquire contornos significativos em 

projetos de transição de práticas, como no caso de organizações noticiosas aqui apresentadas e 

que desejam implementar padrões de transparência em toda a sua cadeia de gestão. Uma 

comunicação relevante é parte fundamental nesse processo, deve ser enfatizada desde o início 

e ser divulgada e vista amplamente mantendo a cadência e a consistência ininterruptamente em 

todas as suas ações. 

 Os recursos de transparência adotados pelas organizações devem ser enunciados de 

maneira transparente, clara e frequente. Nesse sentido, o jornalismo deve se tornar um ambiente 

que estimula seus públicos a olhar para suas práticas profissionais, uma comunicação criteriosa 

é parte fundamental nesse processo. Da forma como as organizações noticiosas atuam hoje, não 

evidenciam suas práticas, não mostram seu verdadeiro compromisso em transmitir informação 

verificada e confiável ao seu leitorado. As organizações de notícias participantes deste estudo 

demonstram um desejo em ser os mensageiros da transparência no jornalismo nacional, no 

entanto, ainda estão restritos às divulgações de suas políticas internas, quando o mais 

importante é colocar a redação na vitrine (LÜDTKE, 2020, online).  

Certamente, a divulgação é uma dimensão da transparência, mas não a única. De acordo 

com McBride e Rosenstiel (2014. p. 124), a verdadeira transparência é mais do que divulgação, 

requer uma produção de notícias de maneiras que possam ser explicadas e até defendidas. 

“Torna-se a chave de um método. A transparência exige que aquele que produz a notícia 

antecipe suas ações antes de agir”142.  

À medida que as tecnologias melhoram a comunicação e as pessoas têm acesso a 

variadas fontes de informação, naturalmente alguns questionamentos surgem a respeito das 

notícias. Segundo os autores, o modelo de negócios que mantêm uma organização noticiosa em 

pé, a composição das equipes de redação, as decisões de contratação; a definição dos temas da 

cobertura, prioridades e seleção de fontes, quais os erros cometidos e quais ações empreender 

para que não ocorram novamente, são algumas das respostas ainda negligenciadas pelas 

organizações noticiosas.  

                                                 

142 No original: “It becomes the key to a method. Transparency requires those who produce the news to 
anticipate how They will explain their actions before they act.” (McBRIDE; ROSENSTIEL, 2014, p. 124). 
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A Folha de S. Paulo ainda não prioriza em sua agenda uma comunicação aberta de que 

faz parte de um projeto global para a implementação da transparência no jornalismo que pratica. 

Embora utilize a marca The Trust Project, a divulgação dessa parceria para o público não é 

priorizada. Isso ficou claro na resposta de S1FSP sobre os canais e plataformas que o veículo 

utiliza para a divulgação de que está em conformidade com os padrões e diretrizes de 

transparência do Projeto Credibilidade: 

Faz diferença para o leitor saber que a Folha faz parte do Trust, isso aumenta 
a confiança do leitor ao ler a Folha? Opa! Se está no Trust e no Credibilidade 
é porque é bom [...]. Eu acho que o Trust e o Credibilidade têm que ser bem 
maiores do que são para que sejam mais reconhecidos do que são os próprios 
veículos. Eu acho que hoje ainda são os veículos que, ao aderirem ao projeto, 
vão conseguir dar força para o que é o Credibilidade, não acho que é ao 
contrário, que o Credibilidade e o Trust que vão se tornar uma entidade tão 
referência que vão ser um selo de validação para um jornalismo bem-feito. Eu 
não acredito nessa via, acredito na via contrária, que jornais sérios, que são 
transparentes vão acabar enchendo o barco do que é o Trust e o Credibilidade. 
(S1FSP, em entrevista à autora, 5/2/2021). 

De acordo com a editora, o referencial de credibilidade reside nos “jornais sérios e 

transparentes” e não na proposta e na marca The Trust Project. No entanto, o atual cenário 

brasileiro de crise no jornalismo em relação à sua credibilidade, confiança e legitimidade, 

sobretudo em uma sociedade polarizada com altos índices de consumo de desinformação, 

mostram outra realidade – que o público não confia no jornalismo.  

 O estudo da Universidade de Oxford143 coloca o Brasil no mapa das fake news políticas 

por meio de propaganda computacional e desinformação industrializada, de acordo com o 

relatório esse é um cenário que vem se prolongando desde 2010. Jornalistas mais críticos ao 

governo são alvos das autoridades nacionais, como o presidente Jair Bolsonaro, que incentiva 

os discursos de ódio e ataques em redes sociais, utiliza uma via alternativa à imprensa para fazer 

comunicados oficiais pelo seu canal no YouTube. O relatório diz que no país existe uma “tropa 

cibernética” para produzir desinformação e atacar instituições e jornalistas (BRADSHAW, 

2020, p. 58). 

O relatório Edelman Trust Barometer (2021) utiliza o termo “falência da informação” 

para mostrar a queda histórica da confiança nas fontes de notícias, os números “despencaram”; 

e 60% dos brasileiros consideram que os jornalistas estão propositalmente tentando enganar o 

público. 

                                                 

143Country Case Studies Industrialized Disinformation: 2020 Global Inventory of Organized Social Media 
Manipulation. Disponível em: https://tinyurl.com/2486zx6z . Acesso em: mai. 2021. 

https://tinyurl.com/2486zx6z
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O Projeto Credibilidade não se restringe à ordem ideológica, econômica, política e legal 

que constitui a instituição Jornalismo. Conforme Angela Pimenta, surgiu em função das 

necessidades das pessoas, assentado em uma extensiva pesquisa junto a dezenas de 

organizações noticiosas. Foram realizadas entrevistas com pessoas “comuns” para saber de suas 

percepções acerca da crise do jornalismo diante da disrupção digital; e como elas associam os 

jornalistas e veículos de notícias em relação à vida delas. (Angela Pimenta, em entrevista à 

autora, 5/2/2021).  

Uma democracia saudável é baseada em informações precisas, éticas e responsáveis, 

portanto, o jornalismo nacional precisa ter essa responsabilidade com seus públicos, além de 

fornecer notícias confiáveis, deve se preocupar em ensinar às pessoas como identificá-las e se 

relacionar com elas. Nesse sentido, o Projeto Credibilidade é um facilitador para a construção 

de um jornalismo mais confiável e credível aos olhos dos públicos.  

Todos os três veículos participantes do estudo têm publicado em seus sites que integram 

o The Trust Project, no entanto, não existe uma divulgação ostensiva. O Poder 360 fez uma 

divulgação inicial, assim como todos os outros, ao se tornarem membros, mas não há 

regularidade. Segundo S1P360 isso é realizado “eventualmente e somente quando o veículo 

divulga textos institucionais (em entrevista à autora, 22/1/2021). No entanto, o Poder 360 se 

mostrou o veículo mais alinhado à ideia de transparência contida na proposta do Projeto 

Credibilidade. Da conversa com S1P360 surgiu o termo “indicadores-mães” os quais servem 

como parâmetro para aferir qualidade e credibilidade para o jornalismo em geral.  

Na redação de O Povo, do ponto de vista da jornalista S3OP, as mudanças realizadas na 

redação sob a influência do Projeto Credibilidade e dos Indicadores de Credibilidade adotados 

pelo veículo, comunicam muito mais internamente do que ao leitor. Semelhantemente aos 

outros dois veículos, a divulgação em O Povo foi feita logo no início, em 2019 e posteriormente 

a informação foi adicionada à seção do “expediente” no site. Segundo a entrevistada, “muitas 

vezes comunica muito mais a nós jornalistas, a nós da academia, do meio, das redações, a nós 

do meio jornalístico do que ao público”. A jornalista enfatiza que falta explicação do significado 

das mudanças propostas pelo Projeto Credibilidade. O fato dessa informação constar “ali num 

cantinho [...] não comunica ao leitor a grandiosidade, a expressiva importância do projeto que 

é dentro do veículo de comunicação, dentro do jornalismo de uma maneira geral.” (em 

entrevista à autora, 26/2/2021).  

Segundo Karlsson (2020, p. 14), o cenário para o jornalismo é marcado por incertezas e 

a confiança se tornou prioridade para os publishers se manterem relevantes. A confiança está 

conectada ao desempenho, nesse sentido, quem deve aprovar ou desaprovar a qualidade e 
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confiabilidade da atuação jornalística é o público. Assim, sugere indicar para o púbico o 

desempenho jornalístico para o público sentir segurança em confiar. Em segundo lugar, 

recomenda considerar o ambiente como fator de estímulo para a confiança. Também explica 

que a concepção de jornalismo considerado confiável, legítimo, relevante, credível, adquire 

valor diferente a depender do contexto e sociedade. Seus estudos foram conduzidos em uma 

sociedade com altos índices de confiança. Ou seja, em sociedades de baixa confiança, como é 

o caso brasileiro, as dimensões da transparência podem ter resultados diferentes. Outro sentido 

de jornalismo confiável e relevante dado pelo autor refere-se à prática da atividade em outros 

canais de mídia não convencionais, como redes sociais. 

No contexto brasileiro, os Indicadores de Credibilidade como um instrumento de 

transparência podem ter efeitos positivos a longo prazo na confiança do público se o 

desempenho jornalístico se concentrar em fatores determinantes para demonstrar seus atos de 

transparência, como explorar melhor a comunicação da transparência que desempenha e que 

utiliza tais indicadores. Requer também um esforço de pesquisas voltadas para os reais fatores 

favoráveis à transparência nas práticas jornalísticas e como influenciam a percepção do público 

em relação à qualidade e credibilidade. 

 

3.3.3 Transparência na concepção dos jornalistas 

O último item de análise diz respeito aos termos que os jornalistas da Folha de S. Paulo, 

Poder 360 e jornal O Povo relacionam à definição de transparência. 

Formulamos a questão da seguinte forma: “Quais termos você relacionaria à definição 

de transparência?” A questão permitia selecionar mais de uma opção como resposta: “precisão, 

objetividade, imparcialidade, credibilidade, verdade, independência, honestidade, senso de 

justiça, ética, responsabilidade, prestação de contas, regra”. Nosso objetivo nessa abordagem é 

descobrir as associações feitas pelos jornalistas em relação à transparência, uma forma de olhar 

atentamente o entendimento da transparência pelos jornalistas, isso pode indicar como ela é 

concebida e praticada.  

Conforme Plaisance (2007, p. 188), a transparência geralmente é associada à “abertura 

na comunicação”. Isso porque, a transparência no jornalismo requer a divulgação de 

informações e processos que antes ficavam restritos à redação, invisíveis ao público 

(KOLISKA, 2015). No entanto, é comum utilizar o termo indevidamente, como sinônimo de 

outros conceitos (WARD, 2015). Conforme Koliska (2015, p. 65), isso gera confusão e 

contribui para desacordos institucionais sobre a definição de transparência no jornalismo.  
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Para S1FSP, a definição de transparência está totalmente associada a termos como 

objetividade, imparcialidade, ética e responsabilidade. No Poder 360 aparecem a credibilidade, 

honestidade, ética e prestação de contas. Enquanto para O Povo, credibilidade, verdade, 

honestidade, ética e responsabilidade são os termos associados à transparência.  

Todos os termos elencados também são valores caros à prática jornalística. Inclusive 

alguns destes provocam contradições quando relacionados à transparência. Objetividade e 

imparcialidade, por exemplo, são valores opostos ao significado de transparência, representam 

práticas insuficientes para sustentar a atividade jornalística no atual ecossistema informativo 

digital em que os consumidores de informação têm inúmeras possibilidades para checar, 

questionar e criticar jornalistas e organizações de notícias. Conforme McBride e Rosenstiel 

(2014), a transparência é considerada a nova ética para o jornalismo se manter relevante no 

século 21, substituindo valores como a objetividade, imparcialidade e independência, 

Tudo isso leva alguns a concluir que a independência - e com ela o estilo de 
apresentação de voz neutra – são convenções do passado que não servem mais 
à profissão ou ao público. Alguns vão mais longe e argumentam que nunca 
serviram ao público - que, na melhor das hipóteses eram ilusões comerciais e 
impossibilidades intelectuais (p. 123). 

No gráfico abaixo, a cor azul corresponde às respostas dos participantes da Folha de S. 

Paulo, em amarelo às respostas de O Povo e na cor vermelha às respostas do Poder 360. 

 

Gráfico 1: Termos associados à definição de transparência 
 

 
Nota: A pergunta elaborada foi: “Quais termos abaixo você relacionaria à definição de transparência?” 

Elaboração da autora 
 

Vimos que os Indicadores de Credibilidade para exercer algum efeito sobre a percepção 

das notícias precisa dos algoritmos, da tecnologia. A partir do momento que o jornalismo se 
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vale destes recursos para recomendar as notícias e os veículos nos motores de busca e em redes 

sociais como o Facebook, deixa de ser neutro. Portanto, alguns termos não podem ser 

associados à noção de transparência justamente porque tratam de práticas, valores e significados 

diferentes e opostos. Nesse sentido, justificar as práticas jornalísticas com base na objetividade 

e imparcialidade são discussões já superadas. 

Os termos independência, regra, senso de justiça e precisão não foram associados à 

definição de transparência. Chama a atenção a ausência de identificação por parte dos 

jornalistas com tais termos, especialmente senso de justiça e precisão. O principal objetivo do 

The The Trust Project, quando se propõe a formular um padrão global de transparência para a 

mídia de notícias, é justamente incentivar a criação de políticas para garantir “honestidade, 

precisão e justiça” no jornalismo praticado por organizações e jornalistas. Precisão e justiça, 

portanto, são considerados valores fundamentais, no entanto, foram ignorados pelos 

representantes das organizações noticiosas consultados neste estudo. 

Outro aspecto refere-se à relação de transparência com o termo “regra”. O jornalismo 

como prática de extrema importância social, que serve como um dos elementos-chave para 

garantir a democracia, tem na informação uma grande responsabilidade. Nessa atividade 

profissional, a informação é um direito público e a transparência a regra (KOVACH e 

ROSENSTIEL, 2003; SCHUDSON, 2015). A “Regra da Transparência” deve fazer parte da 

disciplina de verificação dos jornalistas, considerada pelos autores um dos princípios 

intelectuais fundamentais para o exercício profissional,  

A única maneira prática de dizer ao público o quanto sabemos é revelar o 
máximo possível sobre nossas fontes e métodos. Como sabemos o que 
sabemos? Quais são nossas fontes? Que tanto sabem elas? Que preconceitos 
mostram? Existem relatos conflitantes? O que não sabemos? Chamamos isso 
de Regra da Transparência. Consideramos essa regra o mais importante 
elemento na criação de uma melhor disciplina da verificação. (KOVACH; 
ROSENSTIEL, 2003, p. 126). 

Na Folha de S. Paulo, jornal de maior circulação nacional, a objetividade e a 

imparcialidade ainda são as referências associadas à transparência. Um referencial equivocado 

do ideal de transparência recomendado por estudiosos do tema (KARLSSON, 2010; SINGER, 

2007; CRAFT, 2019). A transparência pode servir aos jornalistas, tanto como um recurso 

estratégico promocional quanto um instrumento técnico profissional. É possível que em 

algumas redações a noção de transparência provoque tensões nesse sentido. Por um lado, os 

jornalistas usam a transparência estrategicamente, frequentemente justificada para dar maior 

credibilidade ao veículo. Por outro lado, um veículo noticioso significativo como a Folha de S. 

Paulo demonstra um distanciamento estratégico da transparência com base na fidelidade ao 
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ideal de objetividade. Porém, nesse mesmo veículo, ética e responsabilidade são marcadores 

essenciais associadas à definição de transparência (McBRIDE e ROSENSTIEL, 2014; 

SINGER, 2007). Contudo, a objetividade se mostrou um valor mais importante do que a 

transparência.   

O jornal digital Poder 360 e O Povo são os veículos com entendimentos que se 

aproximam do ideal de transparência sugerido pelo Projeto Credibilidade. Ao menos na 

definição: “credibilidade, verdade, ética e responsabilidade”.  

É imperativo que haja uma harmonia entre o sistema de crenças na organização noticiosa 

com as suas práticas. A visão do propósito de uma organização é o farol que sinaliza a direção 

para todos os seus colaboradores (MAGALDI e NETO, 2019, p. 94). 

Cabe ressaltar que, apesar de ser um termo multifacetado, o consenso em torno da 

transparência no jornalismo precisa estar alinhado com o conjunto de crenças e normas 

definidas para o exercício do jornalismo como profissão, considerando-se também culturas 

organizacionais internas entre outros fatores. No entanto, a transparência como técnica, pode 

atender a algumas necessidades para exercer a atividade no contexto atual.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A transparência tem um tom desafiador da representação consensual do jornalismo, ela 

confronta valores e a ideologia profissional. Em particular, os aspectos normativos e culturais 

daquilo que o jornalismo sempre fez de acordo com as regras impostas à atividade, 

especialmente no que diz respeito a princípios já consagrados como: autonomia, objetividade e 

imparcialidade (KOLISKA, 2015). Provoca uma ruptura a padrões já estabelecidos de 

distanciamento dos jornalistas das notícias, altera papéis e desloca-os como atores subjetivos 

capazes de narrar eventos, contextualizar e avaliar fatos sociais de relevância e complexidade, 

colocando suas próprias experiências e escolhas à disposição do escrutínio público 

(KARLSSON, 2020). Transparência é um marcador essencial para mostrar como o jornalismo 

obtêm sua credibilidade. Por isso, adquire valor ético central para o jornalismo no presente 

século.  

Parece indissociável refletir sobre o potencial que a transparência adquire sem 

considerar a influência da internet e da tecnologia e à medida que as organizações noticiosas 

têm de lidar com o imperativo tecnológico, fornecer conteúdo em várias plataformas, competir 

com blogs, agregadores de notícias e redes sociais, ao mesmo tempo, surgem novas 

possibilidades de utilizar tais recursos para favorecer a prática jornalística. Embora provoque 

divergências entre teóricos (ALLEN, 2008; WARD, 2015), no ambiente digital, a transparência 

favorece uma reconfiguração de papéis e de valores jornalísticos (SINGER, 2007).  

O valor da transparência tem ocupado a centralidade das discussões no jornalismo, 

considerada o objeto capaz de solucionar as crises de confiança e credibilidade, o ideal 

desejável para manter o jornalismo relevante e legítimo (KARLSSON, 2020). Foi com esse 

entendimento – da transparência como valor e prática desejável para a refundação da 

credibilidade jornalística – que esta dissertação teve início e se desenvolveu em todas as suas 

etapas. E os valores, conforme Picard (2010), são aspectos importantes no tratamento dado às 

informações, bem como na criação e distribuição de notícias. 

Desde 2019 e dos primeiros passos metodológicos, esta dissertação se depara com este 

objeto em movimento, de reflexão desafiante. Tratar da temática da transparência envolve 

outras conexões: credibilidade, ética e accountability. Portanto, nossa abordagem trata a 

transparência como o elo para esses três conceitos e são conexões capazes de fortalecer a prática 

jornalística contemporânea. 

Os benefícios da transparência estão em constante conflito entre uma norma ideal e 

sua aplicação prática. Para um entendimento adequado do significado da transparência neste 
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estudo, é preciso estar disposto a concebê-la não apenas como uma norma imutável há muito 

conhecida, mas como uma prática jornalística que possui técnicas e instrumentos para 

desempenhos profissionais readequados ao futuro digital.  

Inicialmente, ao percorrermos a literatura sobre a transparência, vimos que é 

considerada um termo multifacetado e de definições aplicáveis em áreas diversas e distintas, o 

que em nosso entendimento eleva ainda mais o seu poder de influência e valor para renovar e 

modificar a cultura interna das organizações jornalísticas e renovar as práticas da atividade. A 

transparência é um marcador – talvez o mais importante, para desempenhos jornalísticos 

confiáveis. Isso nos levou a sistematizar um conceito de transparência no jornalismo, a partir 

de estudos e da visão de vários autores sobre o assunto.  

Certamente, não temos a pretensão de estabelecer um conceito definitivo, mas essa 

definição foi importante para tratar a temática da transparência aplicada ao jornalismo, assim 

como outras áreas do conhecimento possuem suas especificidades e técnicas, o jornalismo, 

segundo Karam (2014), é uma profissão que desempenha suas atividades com a autoridade que 

lhe cabe – produzir informação jornalística. Em áreas distintas a transparência pode significar 

obrigatoriedade, pré-condição para prestação de contas, governança e responsabilidade social. 

Segundo Karlsson (2010), na prática jornalística significa um movimento voluntário de 

abertura. 

Disso surgem os dilemas da transparência, o jornalismo tradicionalmente opera a 

portas fechadas, não costuma se explicar, atua como um observador das sociedades, mas não 

está habituado a ser observado. A transparência inverte esse processo e permite uma troca 

mútua entre observador e observado (SINGER, 2007). Além disso, coloca o jornalista à frente 

das notícias, humaniza o seu trabalho. A figura humana do jornalista é valorizada, sua imagem 

e voz são considerados elementos de transparência para dar razões para o público confiar na 

credibilidade do seu trabalho (MEIER, 2009; MARCHIONNI, 2013).  

No entanto, tornar os negócios da indústria de notícias, organizações e jornalistas 

transparentes quanto às suas motivações e ações requer certos preparos, como saber lidar com 

aspectos da privacidade do jornalista e garantir sua segurança digital. Além disso, é desejável 

a capacitação digital, recursos tecnológicos e disposição em dialogar com outras áreas, como 

design, cientistas da computação, desenvolvedores de softwares etc.   

Diante do exposto, o objetivo geral desta dissertação se concentrou em examinar as 

contribuições dos indicadores do Projeto Credibilidade para a promoção e implementação de 

padrões de transparência no jornalismo brasileiro. Selecionamos três organizações noticiosas 

aderentes ao projeto e que já implementam os Indicadores de Credibilidade desde maio de 2019: 
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Folha de S. Paulo, Poder 360 e O Povo. Por isso, o estudo de casos múltiplos, somado às 

entrevistas em profundidade foram as técnicas adotadas que permitiram os desdobramentos 

desta pesquisa. Isso envolveu, especificamente: a) observar como os Indicadores de 

Credibilidade são absorvidos e colocados em funcionamento pelos jornalistas e organizações 

de notícias membros do Projeto Credibilidade; b) descrever o processo de implementação nas 

redações; e c) caracterizar que tipo de transparência prevalece nas redações, as dimensões que 

alcança, se pode ser considerada uma nova norma colaborativa, com potencial para a construção 

de uma cultura de abertura e novas práticas nas redações. Fomos da teoria à prática para 

descrever como se dá a implementação dos Indicadores de Credibilidade nas redações. Nesse 

processo, as contribuições de Craft (2019) e Karlsson (2010; 2011 e 2020) foram fundamentais 

para identificar as formas de transparência e caracterizar o tipo de transparência que prevalece 

nas redações estudadas. 

Organizamos a análise empírica (capítulo 3) em três eixos: transparência recomendada; 

transparência observada e transparência desejada. A análise individual do Sistema de 

Indicadores de Credibilidade incluiu olhar para suas diretrizes e subindicadores; nos veículos 

Folha de S. Paulo, Poder 360 e O Povo incluiu olhar para as suas políticas, normas 

institucionais e os recursos que dispõem: humanos, técnicos, culturais; e a forma como aderem 

ao protocolo de transparência. Isso nos deu a noção de que a implementação da transparência é 

um processo composto por várias dimensões, relativo a múltiplos aspectos e que envolve 

âmbitos distintos, isto é, um processo pluridimensional. 

As discussões sobre a transparência no jornalismo avançam para além do campo teórico 

e passam a compor o discurso de entidades e instituições dedicadas a encontrar caminhos para 

o jornalismo restaurar sua credibilidade. O Projeto Credibilidade é um destes casos, um projeto 

que visa a desenvolver padrões de transparência e qualidade para ajudar as pessoas a avaliar a 

integridade e credibilidade das notícias. Semelhantemente à metáfora utilizada pela 

pesquisadora Jane Singer (2015), de que a redação é como uma caixa preta, impenetrável, 

reutilizamos a metáfora para dizer que o Projeto Credibilidade opera para que as redações se 

tornem como caixas de vidro, transparentes e acessíveis aos de fora. 

Para isso, investe em um trabalho com processo de design centrado no usuário, 

recomenda um modelo de transparência fundamentado em um sistema de componentes de 

credibilidade formado por indicadores e subindicadores interligados e que precisam estar 

presentes para que a transparência se manifeste como valor e nas práticas da atividade 

jornalística desempenhada individual ou coletivamente por jornalistas e organizações 

noticiosas. A investigação sobre a implementação dos Indicadores de Credibilidade nas 
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redações nos possibilitou a constatação de que existem resistências na aplicação de alguns 

indicadores, os quais classificamos como indicadores editoriais e os indicadores técnicos. No 

caso dos primeiros, nos referimos àqueles voltados especificamente para dar visibilidade aos 

procedimentos internos da redação, como explicitar e antecipar métodos de reportagem, fontes 

consultadas, decisões, motivações para apuração de determinados temas, o contexto da 

investigação, explicar a origem do financiamento, corresponde aos indicadores: Melhores 

Práticas (1), Citações e Referências (4), Métodos (5), Diversidade de Vozes (7) e Feedback 

Acionável (8). Já os indicadores técnicos referem-se aos ajustes técnicos realizados nos sites, 

nos publicadores (CMS), envolve a identificação por tipo de conteúdo, autoria, destacar 

premiações e habilidades do jornalista, corresponde aos indicadores: Jornalista (2), Tipo de 

Matéria (3) Apuração Local (6). 

O pressuposto, apresentado no capítulo introdutório, já indicava que o reconhecimento 

da transparência como uma prática pode ser impedido por valores éticos e culturais inerentes à 

atividade, e por uma dificuldade de o jornalista explicar seus métodos e mostrar o seu trabalho 

para o público e seus pares. Após examinar a implementação dos indicadores nas redações e 

com base nas entrevistas em profundidade, observamos uma tensão na aplicação dos 

indicadores do Projeto Credibilidade, especialmente no que se refere aos indicadores editoriais, 

o impedimento maior vem das próprias organizações noticiosas que consideram certos 

procedimentos “impraticáveis”. No jornal Folha de S. Paulo isso é mais nítido, principalmente 

quando perguntamos à entrevistada sobre a disponibilidade do veículo para implementação das 

diretrizes do Projeto Credibilidade e se havia alguma limitação,  

Se eu tiver que colocar, o que a gente chama de bula de reportagem, em cada 
reportagem, se o repórter tiver que contar quantos dias ele levou para 
entrevistar alguém, por onde ele entrevistou, como ele falou, que livros ele 
consultou, fazer a bula da reportagem, eu não faço mais jornalismo, eu tenho 
que ter o dobro de equipe para dar conta de todos e de tudo. (S1FSP, em 
entrevista à autora, 5/2/2021). 

O veículo criou uma seção para explicar eventualmente os bastidores de algumas 

coberturas, chama-se Folha pela Folha. Mas essa explicação não é padrão para todos os tipos 

de conteúdo. Esse é um ponto de atenção, sinaliza que a transparência pode não servir para todo 

tipo de conteúdo e organização. Mais do que isso, deflagra que a estrutura da redação, se 

precarizada pela falta de profissionais, recursos técnicos e financeiros, pode influenciar na 

implementação da transparência em todas as suas formas e dimensões.  

Também observamos níveis de dificuldades diferentes em relação à execução de 

indicadores técnicos no que diz respeito à utilização de alguns recursos operacionais de 
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transparência, como: identificação do jornalista com foto (opcional), minibiografia da equipe. 

No jornal O Povo, os próprios repórteres podem lançar estas informações no site do veículo, 

algumas vezes esse processo falha, pela pressa ou falta de estrutura humana nas equipes da 

redação. No Poder 360 existe uma equipe de tecnologia que atua em conjunto com as 

necessidades da redação, somente o diretor-executivo ou editores-chefes podem fazer estas 

alterações no site. O jornalista se concentra mais nas pautas.  

Compreendemos que não se trata apenas da implementação de recursos tecnológicos 

nas redações, de colocar etiquetas para identificar o tipo de conteúdo e transferir informações 

para uma página “Sobre” o veículo. Requer uma mudança de cultura organizacional e 

profissional. Porém, Magaldi e Neto (2019) enfatizam que mudar o jeito de fazer as coisas 

começa de dentro para fora: os donos do negócio, sócios e as políticas organizacionais devem 

refletir a transparência em operações financeiras, políticas internas, produtos, colaboradores até 

os consumidores de seus produtos. Uma mudança de cultura organizacional é um processo 

moroso e exige esforço.  Ajuda muito nesse processo priorizar uma ampla e assertiva 

divulgação dos valores da organização para os públicos externos.  

A transparência pode trazer benefícios para o jornalismo, entretanto, as organizações 

noticiosas precisam comunicar melhor os padrões que seguem. De acordo com Hood (2010), 

as mudanças devem começar internamente para que a gestão passe a ser mais respeitada e isso 

reflita no comportamento das equipes, além de transmitir confiança para investidores e 

consumidores, internamente gera motivação e desempenhos mais eficientes. Com isso, há uma 

retenção maior de talentos, estabiliza o quadro de colaboradores e promove identificação com 

os valores da empresa, consequentemente, melhora sua reputação dentro e fora da organização.  

Com base nas descobertas de Groenhart e Bardoel (2012) e na observação dos casos 

estudados compreendemos que a transparência possui dimensões e pesos distintos. Portanto, 

não é coerente esperar transparência dos jornalistas quando organizações noticiosas restringem 

suas formas de manifestação. Precisa haver uma disponibilidade das organizações de notícias 

em divulgar e explicar os seus processos, métodos e tomada de decisões. Defendemos a 

necessidade de uma revisão em códigos internos e de conduta, para que as técnicas e os 

instrumentos de transparência tenham efetividade, isso envolve regras mais flexíveis, uma 

disposição à abertura e uma mudança de cultura organizacional.  

Podemos afirmar que os objetivos propostos para esta pesquisa foram atendidos e 

cumpridos. Nesse sentido, o impacto da implementação de Indicadores de Credibilidade nas 

redações é mais expressivo em relação à cultura na gestão das redações. Isto é, observamos um 

certo desconforto por parte dos gestores das redações quanto à abertura para os métodos e 
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decisões editoriais. Há uma disponibilidade para implementar os indicadores técnicos, em 

etiquetar conteúdo para cumprir um protocolo, porém, a relutância em antecipar e prestar 

explicações é visível. Os jornalistas com cargo de chefia entrevistados presumem que o público 

não precisa ou não quer saber certos detalhes de seus processos, ou seja, não estão dispostos a 

antecipar seus métodos e a ouvir o que o seu leitorado deseja saber.  

O Projeto Credibilidade começou a operar no Brasil no ano de 2016, em meio a um 

cenário social caótico, de desinformação e assolado econômica e politicamente. Contexto que 

atinge as redações. Nesse sentido, o Credibilidade pode ser considerado um agente provocador 

de mudanças nas redações brasileiras, pois ao menos oito organizações noticiosas já 

implementam os padrões de transparência, em certos procedimentos, as mudanças são 

significativas.  

Em 2020, a situação é agravada por uma crise sanitária. No meio do caminho dessa 

pesquisa tinha uma pandemia, a maior desde a gripe espanhola, no início do século passado. 

Isso mudou tudo.  

As entrevistas planejadas na forma presencial, foram adaptadas para o modo remoto, 

portanto, realizadas à distância via Skype. Embora não tenha comprometido o desenvolvimento 

do estudo, limitou a nossa proximidade com a rotina das redações. Apesar disso, foi possível 

descrever o processo de implementação dos Indicadores de Credibilidade porque todos os 

entrevistados se mostraram solícitos à pesquisa e o The Trust Project e Projeto Credibilidade 

disponibilizam no site uma vasta documentação para consulta. No período de entrevistas, que 

foi de novembro de 2020 até fevereiro de 2021, jornalistas foram deslocados das redações para 

trabalhar em modo home office por conta da pandemia, inclusive, acompanhamos a evolução 

da doença que atingiu uma das entrevistadas que contraiu o novo coronavírus, até a sua 

recuperação. Isso foi possível através do aplicativo de mensagens WhatsApp. 

A autora da dissertação foi acometida pela doença COVID-19, e isso provocou um 

afastamento do estudo num período de 23 dias. Em meio a esse turbilhão de acontecimentos, 

familiares, amigos e colegas faleceram devido à doença. O sentimento foi de medo. E realizar 

uma pesquisa nessas condições exigiu disciplina e determinação. Por isso, foi importante 

observar os jornalistas atuando na linha de frente na cobertura dos casos, nas descobertas dos 

pesquisadores e na mobilização do jornalismo nacional para informar as pessoas com dados 

transparentes e qualificados. A transparência se mostrou ainda mais importante para dar 

credibilidade às informações. 

Existe uma condição mínima aceitável para uma organização de notícias fazer parte do 

Projeto Credibilidade, o MVP (Mínimo Protocolo Viável). Os indicadores de transparência do 
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MVP são: Melhores Práticas, Jornalista e Tipo de Matéria. No caso do primeiro indicador, 

significa que as organizações de notícias devem disponibilizar para acesso público: a página 

“Sobre” ou “Quem somos”, apresentam suas equipes, códigos de conduta, princípios editoriais, 

correção de erros, termos de uso, política de privacidade etc. Devem informar o nome dos 

proprietários e sócios, origem da empresa. A Folha de S. Paulo, Poder 360 e O Povo cumprem 

uma parte desse protocolo, no entanto, observamos que não existe um registro das 

movimentações financeiras, não é disponibilizado um relatório financeiro para consulta 

pública. Sobre isso, uma das entrevistadas justifica questões sensíveis como manter os segredos 

de mercado (S1FSP); enquanto outra entrevistada declara que prestar essa informação pode ser 

“complicado economicamente falando” (S1OP). O Poder 360 afirma possuir uma política de 

compliance para atender as exigências de seus clientes. Os principais ativos do veículo são 

tratados abertamente, a maior receita vem do Drive, um newsletter direcionado para grandes 

corporações, representa 40 a 45% da receita do veículo, possui clientes como Souza Cruz, Coca-

Cola, Oi, Telefônica e grandes bancos, porém, não disponibiliza um relatório financeiro.  

O Indicador de Credibilidade “Tipo de Matéria” foi assimilado completamente pelos 

três veículos. Já os demais indicadores ainda precisam ser aperfeiçoados. Vale destacar a 

importância do sexto indicador, Métodos e do oitavo, Feedback Acionável. Karlsson (2010; 

2020), reforça que a transparência se expressa pela abertura das redações, manifestada na forma 

de divulgação de seus métodos e processos e na participação do público. Essencialmente, o 

oitavo e último Indicador de Credibilidade refere-se à interação do público, abre possibilidades 

para essa participação. Ele gera no jornalismo a necessidade de criar estruturas capazes de 

receber avaliações e críticas. Isso inclui as redes sociais. Atualmente, devido ao modelo de 

assinaturas da Folha de S. Paulo e do jornal O Povo a participação do público é limitada. Além 

disso, na Folha, a participação do próprio jornalista em redes sociais está sujeita às regras de 

conduta da organização.  

Do ponto de vista operacional e tecnológico, a redação do Poder 360 mostra-se mais 

bem adaptada. Apresenta recursos que favorecem uma melhor experiência do usuário. 

Disponibiliza botões de correção e sugestão no site. Em contrapartida, os comentários do 

público não são visíveis. 

A redação do jornal O Povo demonstrou uma disposição maior à abertura e 

implementação dos padrões de transparência nas rotinas produtivas. O cruzamento das 

declarações entre gestores e repórteres deram a real noção da importância do Projeto 

Credibilidade para reorganizar alguns processos no veículo. Foi dessa redação que surgiu o 
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termo “transparência radical”, ou seja, uma manifestação favorável à abertura em todos os 

processos bem como da organização noticiosa quanto às suas operações e decisões. 

Para o representante da Folha de S. Paulo, são os veículos que dão credibilidade ao 

projeto. Já no Poder 360 o Projeto Credibilidade é considerado um “provedor de credibilidade” 

para o jornal digital e envolve uma troca mútua, 

Ter o lastro de um projeto que é reconhecido fora do Brasil com parâmetros 
seguidos por veículos de renome [...] é motivo de orgulho e até de 
reconhecimento e credibilidade pra gente, não só ter a marca, mas estar ligado 
ao Credibilidade é uma coisa que é muito positiva pra gente. (S1P360, em 
entrevista à autora, 22/01/2021). 

No caso dos três primeiros indicadores, a Folha de S. Paulo e o jornal digital Poder 360 

se mostraram mais preparados para atender o MVP. A Folha, por exemplo, digitalizou parte do 

Manual da Redação que antes só poderia ser consultado se adquirido no formato impresso. Sob 

a influência do Projeto Credibilidade, disponibiliza alguns trechos do manual no site. As normas 

da redação, tratamento com fontes, conduta em redes sociais constam nos princípios editoriais 

no site. O Poder 360 também disponibiliza os princípios editoriais no site. Existe uma política 

para correções de erros, identificação por tipo de conteúdo, hiperlinks para documentos 

consultados, fontes citadas. O contato dos jornalistas é visível, com e-mail e as redes sociais do 

jornalista. O Twitter é o mais utilizado. 

Os três veículos cumprem uma parte do MVP, mas ainda não divulgam todas as 

informações contidas nestes três indicadores. Observamos uma disponibilidade em estar em 

conformidade com as diretrizes do Projeto Credibilidade, porém, a transparência é praticada de 

forma superficial, principalmente se olharmos para os critérios de transparência dos outros 

cinco indicadores. Se o alvo do jornalismo é fornecer informação para os públicos e de 

relevância social, é preciso comunicar a estes públicos qual é a importância de fazer parte de 

um projeto global dedicado a fornecer elementos de confiança para as notícias. The Trust 

Project foi idealizado levando em conta as necessidades das pessoas para consumir notícias, 

portanto, seria oportuno e esclarecedor que o leitorado de notícias brasileiro tenha 

conhecimento da dimensão desse projeto para o consumo de notícias confiáveis.   

Após a entrevista com os coordenadores do Projeto Credibilidade foi possível perceber 

que o protocolo de transparência não é uma solução dada como certa, e não se propõem a 

certificar os veículos ou o seu conteúdo, tampouco é esse o objetivo do projeto. A análise 

cuidadosa do Manual da Credibilidade nos mostra a necessidade de um movimento coletivo, 

uma mesma direção para encontrar o caminho mais adequado para o jornalismo desempenhar 

suas atividades com qualidade e credibilidade. Assim como Fengler e Speck (2019) 
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apresentaram uma lista de Instrumentos de Transparência para a Mídia (M I T), identificamos 

os Indicadores de Credibilidade com esse potencial. Contudo, ainda falta uma presença mais 

efetiva do projeto nas redações e, ainda, ampliar o escopo dessa atuação para além das redações, 

com potencial para ministrar cursos, treinamentos, mentorias, no ensino da técnica da 

transparência e uso de instrumentos nas escolas de formação de jornalistas e, ainda, uma atuação 

marcante junto à educação midiática. 

O Projeto Credibilidade não vê as plataformas digitais como rivais, ao contrário, são 

parceiros do projeto: Google, Facebook e Bing. Os céticos dirão que essa parceria pode não ser 

a mais adequada em vista da não transparência que tais plataformas operam, no entanto, o 

isolamento não é a escolha mais inteligente quando existe uma urgência em dar visibilidade e 

credibilidade ao jornalismo. Para McBride e Rosenstiel (2014), a partir do momento que estas 

plataformas passaram a distribuir notícias de todos os tipos, exige do jornalismo uma postura 

que antecipe suas ações e explique seus processos, inclusive nas redes sociais. Consideramos a 

transparência de alto valor para o desempenho da profissão no contexto digital 

hiperinformativo, fragmentado e povoado pela desinformação. 

No que tange ao Projeto Credibilidade, confirmamos que atua para promover e 

implementar a transparência nas redações, é nítida a sua contribuição já que ao menos oito 

organizações noticiosas de relevância nacional seguem alguns padrões e diretrizes e outras 

cinco na iminência de revelar como tais padrões são aplicados. Os Indicadores de Credibilidade 

cumprem um papel subjetivo e qualitativo quando utilizados para melhorar processos editoriais 

e práticas jornalísticas. Fica claro que o êxito do Projeto Credibilidade depende da capacitação 

digital dos editores de notícias, jornalistas e do seu nível de comprometimento.  

Para um crescimento exponencial e manutenção da integridade de sua proposta é 

recomendável um trabalho imersivo nas redações a fim de verificar se os membros estão 

cumprindo as recomendações do protocolo de transparência. O Projeto Credibilidade atribui ao 

público/usuário de notícias a responsabilidade dessa verificação, para isso, o leitorado de 

notícias brasileiro precisa de preparo, ser educado digitalmente a esse olhar crítico para 

discernir a qualidade das notícias e de quem as fornece. Para o jornalismo brasileiro alcançar 

essa dimensão, as organizações noticiosas precisam aprimorar a oferta de espaços, bem como 

suas infraestruturas para hospedar fóruns voltados aos públicos, às comunidades de modo a 

facilitar o diálogo e a compreensibilidade sobre o jornalismo, uma postura que requer assumir 

responsabilidades. 

Certamente, nossa intenção não é afirmar que a transparência proposta pelo Projeto 

Credibilidade é a única forma possível. Entretanto, foi a partir do Credibilidade que as 
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discussões sobre a transparência passaram a ser priorizadas nas redações associadas. Conforme 

Koliska (2015), a transparência é uma norma cada vez mais importante no jornalismo. No 

contexto brasileiro, urge a necessidade de implementação de padrões de transparência para 

fortalecer a percepção sobre o jornalismo profissional, no entanto, entendemos que a 

transparência não é uma via de mão única, deve balizar o modelo de negócio do jornalismo que 

busca o caminho da responsabilidade (WARD, 2015).  

O Projeto Credibilidade é um agente provocador de mudanças num momento em que os 

veículos estão em fase de transição, aprendizado e desapego a antigos modos de fazer. A 

transparência, então, tem potencial de mudar o setor de notícias e essa iniciativa abre caminho 

para o diálogo entre organizações. Isso não impede que as organizações de notícias criem seus 

próprios instrumentos de transparência.  

Assim, a análise empírica deste estudo forneceu elementos para caracterizarmos a 

transparência no jornalismo como um valor e uma prática, que oferece técnicas para exercer 

um modo próprio de trabalho, que é a atividade jornalística, mas que se distancia de prescrições 

normativas associadas apenas à criação de políticas de transparência em organizações e 

instituições. Nesse sentido, a transparência abrange um processo amplo, serve para atender 

algumas necessidades para exercer a atividade no contexto digital, oferece instrumentos 

práticos para o jornalismo desenvolver e atualizar processos; e como estratégia profissional para 

invocar a confiança do público no jornalismo por meio da abertura de seus processos.  

Nossos resultados indicam que, apesar de haver um esforço para implementação do 

protocolo de transparência nas redações, as mudanças realizadas comunicam mais internamente 

do que aos públicos externos. Assim, consideramos a transparência implementada pelos 

veículos uma técnica jornalística ainda em fase de adaptação. Além disso, observamos uma 

transparência gerenciada pelas regras e princípios editoriais das organizações noticiosas, 

condição que dá pouca autonomia para os jornalistas implementarem todos os recursos 

disponíveis para a visibilidade do seu trabalho. Em uma época sombria para exercer essa 

atividade profissional, quanto mais as redações tornarem públicos os processos rigorosos de 

apuração que o jornalismo de qualidade exige, mais conhecido e quiçá respeitado poderá ser. 

Confirmamos nossos argumentos de que a transparência favorece mudanças de gestão 

já que atua como uma estratégia de posicionamento de algumas das principais marcas de 

notícias no cenário nacional, ainda sem tocar nos valores da atividade a ponto de mudar a lógica 

de capital no campo do jornalismo e na sua norma ocupacional, como sugerem (DEUZE, 2015); 

(HELLMUELLER, VOS e POEPSEL, 2013); (KARLSSON, 2010); (VOS e CRAFT, 2016). 

Não chega a adquirir caráter de norma colaborativa ou valor fundamental (CRAFT, 2019). 
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Jornalistas e organizações noticiosas no contexto desta pesquisa não costumam discutir 

suas próprias decisões para noticiar ou explicá-las, mas ainda baseiam suas escolhas nas 

observações que fazem dos outros com pouca atenção à participação de suas audiências em tais 

questões. Isso se aplica em notícias de última hora (hard news) e para algumas reportagens. 

Contudo em produções que incorporam contextualizações à narrativa jornalística foi possível 

encontrar explicações de bastidores, geralmente em reportagens investigativas ou coberturas 

especiais, como por exemplo, eleições.  

Com vistas ao aperfeiçoamento dos instrumentos de transparência, uma sugestão seria 

desenvolver um sistema para medir e rastrear a transparência nas organizações noticiosas. Já 

existem instrumentos semelhantes, como o TJ Tool144 e o Newsroom Transparency Tracker145, 

inclusive o The Trust Project é parceiro deste último. Medir o índice de transparência da mídia 

brasileira pode incentivar as redações a prestar contas ao público, mais do que isso pode mantê-

los mais responsáveis e, ainda, ajudaria o público a escolher os veículos de acordo com o seu 

nível de comprometimento com a transparência.  

No que diz respeito às limitações do estudo, temos a real compreensão da amplitude do 

conceito de transparência, além disso, houve certa dificuldade para adequar a temática da 

transparência ao jornalismo brasileiro, principalmente porque os estudos se concentram em 

outros países e nos faltam embasamentos empíricos para sustentar que a transparência favorece 

a credibilidade jornalística.  O ideal seria investigar se o público percebe e aprecia a utilização 

da marca The Trust Project e se faz alguma diferença na escolha do veículo e na seleção das 

notícias. Esse é um dado que pode fomentar a reflexão para outros estudos sobre o envolvimento 

cognitivo e emocional das pessoas com as notícias produzidas por veículos que implementam 

padrões de transparência.  

Encerramos esta investigação, mas o objeto de reflexão não se esgota aqui. A 

transparência é provocativa e abre uma ampla e longa avenida para pesquisas futuras no 

jornalismo brasileiro. A fim de compreender a tensão que existe entre criar recursos para 

explicar a produção de notícias e mostrar às partes externas como elas são construídas, podemos 

perguntar às audiências dos veículos noticiosos como tais ações são percebidas. Desde o 

                                                 

144 TJ Tool: Disponível em: https://www.transparentjournalism.org/reader/  
145 É uma ferramenta desenvolvida por Pen America e The Trust Project para que o usuário verifique o grau de 

transparência de 50 veículos americanos. Quatro Indicadores de Credibilidade servem de instrumentos para 
essa verificação: Melhores Práticas, Autor/Produtor, Tipo de Matéria e Diversidade de Vozes. Alguns dos 
veículos monitorados: The New York Times, The Washington Post e Wall Street Journal e os sites Bloomberg, 
Politico e ProPublica. E as redes de TV ABC, CNN e Fox News. Disponível em: 
https://www.newsroomtransparencytracker.com/ Acesso em: jul. 2021. 

https://www.transparentjournalism.org/reader/
https://www.newsroomtransparencytracker.com/
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começo desta dissertação, existe um interesse em olhar para as audiências, no entanto, o 

mestrado é um período intenso e com duração muito limitada. Existe uma abordagem sobre 

uma “virada emocional nos estudos de jornalismo” (WAHL-JORGENSEN, 2019), que envolve 

o papel da emoção na produção, nos textos e no envolvimento do público com o jornalismo. A 

transparência como uma técnica jornalística pode ser uma oportunidade de envolver mais as 

audiências se adicionar elementos que despertem nos públicos o sentimento de confiança.  
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APÊNDICES – Decupagens e entrevistas em profundidade 

 
Devido ao tamanho dos arquivos, um total de oito pessoas entrevistadas, o volume de 

material coletado originou 6h55min de gravações e 75 páginas de decupagem. Optamos por 

disponibilizar as decupagens em pastas na nuvem do Google Drive. Disponível em: 

https://tinyurl.com/54cfb4  

As pastas estão organizadas da seguinte forma:  

APÊNDICE A – decupagem entrevista em profundidade coordenadores do Projeto 

Credibilidade  

APÊNDICE B – decupagem entrevista em profundidade com jornalista da Folha de S. Paulo 

APÊNDICE C – decupagem entrevista em profundidade com os jornalistas do jornal digital 

Poder 360 

APÊNDICE D – decupagem entrevista em profundidade com os jornalistas do jornal O Povo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://tinyurl.com/54cfb4
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ANEXO A – Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 

 
 
Dados do Projeto de Pesquisa 
VERSÃO 2 
 
Título da Pesquisa: A transparência como valor e prática nos indicadores do Projeto 
Credibilidade: contribuições para o jornalismo brasileiro 
Pesquisador: ROGERIO CHRISTOFOLETTI 
2 Área Temática: 
Versão: 2 
CAAE: 31136720.9.0000.0121 
Instituição Proponente: Universidade Federal de Santa Catarina 
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 
 
3 Dados do Parecer 
 
Número do Parecer: 4.079.488 
 
4 Apresentação do Projeto: 
A pesquisa  
“Trata-se de um estudo de casos múltiplos e entrevistas em profundidade que serão realizadas 
com gestores do Projeto Credibilidade no Brasil, editores e repórteres de quatro organizações 
jornalísticas aderentes ao Sistema de Indicadores de Credibilidade, em fase inicial de 
implementação ou já em andamento.” 
Conforme a carta de resposta dos pesquisadores, houve substituição de 1 das instituições 
jornalísticas que participarão da pesquisa. A nova instituição é o jornal O Povo (Fortaleza). 
Além disso, conforme informado pelos pesquisadores, uma instituição (Nexo) não concordou 
em participar da pesquisa, de forma que os participantes serão recrutados dos jornais Folha de 
São Paulo, O Povo, Poder 360 e Projeto Credibilidade. 
 
5 Objetivo da Pesquisa: 
Examinar se os indicadores do Projeto Credibilidade promovem a disseminação de uma 
cultura de transparência no jornalismo brasileiro. 
 
6 Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
Os pesquisadores mencionam que a participação na pesquisa pode causar desconfortos morais 
diante de algumas das perguntas e que amenizarão o risco reiterando, junto ao participante, 
que este pode desistir de participar do estudo a qualquer momento. Também mencionam o 
risco de quebra de sigilo e as providências que serão tomadas para minimizar esse risco. Os 
benefícios incluem compreender melhor as condições de transparência do jornalismo 
brasileiro. 
 
7 Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
Não há. 

 

  PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  
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8 Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
Todos os termos obrigatórios foram anexados. 
Recomendações: 
A declaração de anuência assinada pela Sra. Suzana Singer não identifica a instituição que 
representa legalmente. Recomenda-se que esta informação seja inserida na declaração. 
 
9 Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
Todas as pendências foram resolvidas adequadamente. Não há impedimentos para a 
realização da pesquisa. 
 
10 Considerações Finais a critério do CEP: 
 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 29/05/2020  Aceito 
do Projeto ROJETO_1545416.pdf 12:00:19  

Folha de Rosto folhaDeRosto_Denise_Christofoletti_25 29/05/2020 ROGERIO Aceito 
 maio_Terezinha_assinado.pdf 11:59:32 CHRISTOFOLETTI  

Projeto Detalhado / projeto_revisado_29maio.pdf 29/05/2020 ROGERIO Aceito 
Brochura  11:58:06 CHRISTOFOLETTI  

Investigador     

Outros carta_para_CEP_revisoes_assinado.pdf 29/05/2020 ROGERIO Aceito 
  11:47:29 CHRISTOFOLETTI  

Declaração de anuencias_instituicoes_participantes.pdf 29/05/2020 ROGERIO Aceito 
concordância  11:46:14 CHRISTOFOLETTI  

TCLE / Termos de TCLE_Credibilidade.pdf 23/05/2020 ROGERIO Aceito 
Assentimento /  17:44:10 CHRISTOFOLETTI  

Justificativa de     

Ausência     

 
 

Situação do Parecer: 
Aprovado 

 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

FLORIANOPOLIS, 09 de 
Junho de 2020 

 
 

Assinado por: 

Nelson Canzian da Silva (Coordenador(a) 
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ANEXO B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Prezado (a) você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa sobre a transparência no 
jornalismo, intitulada A transparência como valor e prática: contribuições do Projeto Credibilidade 
para o jornalismo brasileiro desenvolvida por Denise Becker Mestranda no Programa de Pós-
Graduação em Jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), orientanda do Prof. Dr. 
Rogério Christofoletti.  
 
Você irá responder a um conjunto de questões na forma de entrevista presencial ou por videochamada 
gravada. Este documento é uma forma de explicar a pesquisa e obter o seu consentimento para participar 
dela e nos permitir usar as informações que você fornecer para fins científicos. 
 
O objetivo da pesquisa é examinar as formas de contribuição do Sistema de Indicadores do Projeto 
Credibilidade como impulsionador de uma cultura de transparência no jornalismo brasileiro. A pesquisa 
se justifica pela importância aos estudos de jornalismo, avançar em novas descobertas para o mercado 
de trabalho, cultura profissional, no ensino de jornalismo e na transparência pública, e para acompanhar 
um momento de transição em algumas organizações noticiosas na implementação de padrões de 
transparência nas redações. A pesquisa se apoia na revisão bibliográfica e documental sobre 
transparência, e na coleta de dados junto aos coordenadores do Projeto Credibilidade, repórteres e 
editores de mídia brasileiros, por meio de entrevistas. 
 
Ao final, esperamos que a pesquisa permita uma compreensão da influência do Projeto Credibilidade 
nos valores e na cultura profissional e suas contribuições para políticas de transparência para 
profissionais e organizações que perseguem elevados níveis de qualidade jornalística.  
 
As informações colhidas serão usadas exclusivamente para fins científicos e acadêmicos, e a 
pesquisadora declara que vai cumprir a Resolução 510/16, do Conselho Nacional de Saúde, que trata 
das pesquisas com seres humanos em ciências humanas e sociais (). Esta pesquisa foi avaliada pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFSC e aprovada para a realização das entrevistas. 
O Comitê é um órgão colegiado interdisciplinar, deliberativo, consultivo e educativo. Ele foi criado para 
defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no 
desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. É um órgão vinculado à UFSC, mas 
independente na tomada de decisões. 
 
Você será entrevistado pela pesquisadora que seguirá um roteiro de perguntas previamente estruturado. 
A entrevistada deverá responder sobre a implementação do Sistema de Indicadores de Credibilidade na 
organização de notícias. A entrevista será gravada em áudio (no modo presencial) ou videochamada (via 
Skype) no modo online. As respostas serão transcritas e armazenadas em um documento no formato 
Word por cinco anos após o término da pesquisa, sendo realizado o descarte dos arquivos. Para 
segurança dos dados será realizado o salvamento em dispositivo físico e seguro offline. Pen drive ou 
disco rígido externo, guardado de forma segura e não compartilhada pelos pesquisadores. Tais cuidados 
visam minimizar fugas de informação ou vazamentos de dados, infelizmente tão constantes em nuvens 
e bancos de dados online.  
 
Riscos e benefícios: Por meio deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido você está sendo 
alertado (a) de que pode esperar alguns riscos e benefícios. Os riscos são reduzidos, tais como sentir 
desconforto ou constrangimento caso algum tema que lhe seja sensível seja abordado na entrevista. 
Nossos roteiros de entrevistas foram ajustados e calibrados após pré-testes. Neles, não foram detectados 
danos psicológicos, físicos, laborais ou emocionais aos participantes. Entretanto, é possível que algumas 
perguntas provoquem eventuais desconfortos morais, já que elas exigem avaliações subjetivas. Os 
benefícios da pesquisa são discutir e aprofundar os estudos sobre o Projeto Credibilidade e a 
Transparência no Jornalismo.  
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Sigilo e Privacidade: Os resultados dessa pesquisa serão posteriormente tornados públicos em 
congressos ou em publicações científicas. Os seus dados serão mantidos em sigilo. Garantimos a você 
que sua privacidade será respeitada, ou seja, qualquer elemento que possa, de qualquer forma, lhe 
constranger, será mantido em sigilo. Você tem nossa garantia de ressarcimento ou indenização, caso 
haja decorrências indesejadas na participação da pesquisa. 
 
Autonomia: É importante salientar que a sua participação na pesquisa é voluntária; sua participação 
poderá ser interrompida a qualquer momento sem prejuízos a você. Além disso, caso tenha dúvidas 
acerca da proposta da pesquisa, você pode entrar em contato com a pesquisadora via e-mail, afim de 
esclarecê-las. 
 
Ressarcimento e indenização: Não estão previstos gastos com sua realização. Caso ocorra algum dano 
decorrente de sua participação no estudo, você será devidamente indenizado, conforme determina a lei. 
Salientamos que sua participação não terá compensação financeira. No entanto, quaisquer despesas 
decorrentes da sua participação na pesquisa serão ressarcidas pela pesquisadora.  
 
Para participar da pesquisa, o registro de consentimento deve ser enviado para o endereço eletrônico (). 
Você deve imprimir, assinar e digitalizar este documento, que você está recebendo via e-mail, em duas 
vias, ficando uma consigo. A primeira página deve ser rubricada e a segunda, assinada. Outra forma de 
participação consta na Resolução 510/16, que permite que a entrevista seja realizada após os 
pesquisadores receberem um e-mail dos participantes concordando com os termos do TCLE, 
previamente enviado através do e-mail dos pesquisadores. Tal procedimento visa a caracterização do 
acordo estabelecido entre pesquisador(es) e participante(s) através dos seus endereços eletrônicos, já 
que estes são considerados meios rastreáveis de comunicação, que garantem a autenticidade e 
tempestividade dos documentos, pois incluem informações de data e hora de envio/recebimento, sendo 
acessáveis somente por meio de usuário e senha. Esta pesquisa irá considerar o registro do seu 
consentimento com a recepção do TCLE assinado e/ou com a recepção de e-mail concordando com os 
termos do TCLE, sendo a forma de aceitação uma escolha sua, como participante. Você pode, a qualquer 
momento, retirar seu consentimento, bastando apenas comunicar a pesquisadora responsável pelos 
canais disponíveis ao final deste documento. 
 
 

(   ) Estou ciente dos critérios e CONCORDO em participar do estudo. 
 
 

Assinatura do Participante Assinatura da Pesquisadora            Assinatura do Orientador 
Responsável 

                Documento                            Documento                    Documento 
 
 
 
 

________________, _____ de ______________ de 2020 
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