
PESQUISA CONSUMO 
DE NOTÍCIAS DO BRASILEIRO 
Fake News, Trump, Brexit e Eleições no Brasil



A pesquisa Consumo de Notícias do Brasileiro, realizada em parceria entre a 

Advice Comunicação Corporativa e a BonusQuest, que entrevistou mais de mil 

e cem pessoas em todo o País, se inspirou no impacto das fake news ou 

notícias falsas. O termo ganhou força especialmente após a eleição do 

presidente Donald Trump, sobre a qual especula-se que uma onda de notícias 

falsas estimulou a rejeição à candidata Hillary Clinton.

Estudo divulgado pelo site BuzzFeed mostrou que nos três meses que 

antecederam as eleições americanas, as 20 notícias falsas mais amplificadas 

nas redes sociais tiveram engajamento 20% maior (8,7 milhões de curtidas, 

comentários e compartilhamentos) do que as 20 notícias verdadeiras (7,3 

milhões). Para citar apenas um exemplo, a notícia infundada e improvável de 

que o Papa Francisco havia apoiado Trump foi compartilhada mais de 1 milhão 

de vezes durante a campanha eleitoral nos Estados Unidos.

Neste contexto, surgiu a ideia da pesquisa, que queria saber em qual veículo 

as pessoas se informam e em qual elas confiam mais? A fonte da informação 

importa? As pessoas estão atentas ao fenômeno das fake news? Já 

compartilharam algo e descobriram ser mentira depois? As pessoas que não 

trabalham com comunicação (meu caso) se atentam para esses detalhes? 

A descoberta da pesquisa Consumo de Notícias do Brasileiro de que 42% 

admitem já terem compartilhado notícia falsa nas redes sociais chama a 

atenção e preocupa. Até quem trabalha e vive de comunicação corporativa está 

sujeito a erros. O resultado mostrou que 45% dos comunicadores já 

compartilharam notícia falsa, 3 pontos percentuais acima da média geral dos 

entrevistados. 



O compartilhamento de notícias falsas por ambos os públicos preocupa porque 

demonstra que mesmo uma pessoa habituada com a análise de notícias e 

treinada para escrever manchetes está sujeita a se enganar, quase que na 

mesma proporção que as pessoas que não trabalham com o tema. Isso 

aumenta a relevância da discussão sobre como a informação é distribuída hoje.

Mas quando o excesso de informação pode gerar muita dúvida, a fonte ganha 

relevância para a credibilidade. A pesquisa Consumo de Notícias do Brasileiro 

mostrou que a grande maioria (78%) utiliza as redes sociais para se informar. 

Apesar do uso, o índice de credibilidade é o menor entre as mídias. Apenas 6% 

dos usuários dizem confiar totalmente no que veem na rede, 26% confiam 

parcialmente e 11% desconfiam totalmente. Com isso, 39% dos respondentes 

têm o hábito de sempre checar a fonte da informação.

Os jornais, impressos ou online, são utilizados por 82% dos entrevistados. É o 

mais confiável, com 70% dos participantes indicando a credibilidade desse 

meio de comunicação, sendo que 24% confiam totalmente. Apenas 2% 

desconfiam das informações divulgadas pelos jornais.

Os portais de notícias são usados por 90% dos pesquisados. A confiança, 

nesse caso, é de 65%, sendo que 18% têm total confiança nesse formato de 

divulgação de notícias e apenas 1% desconfia da veracidade dos fatos 

retratados nos portais.

Vale lembrar que, em um cenário pós-verdade, é preciso estar especialmente 

atento ao que se lê e compartilha, especialmente em ano de eleições!

Fernanda Dabori
Presidente

Advice Comunicação Corporativa



Como as pessoas se informam?

82% se informam por jornais e
Folha de S. Paulo é o mais lido no País

Os jornais, sejam impressos ou no formato online, são utilizados por 82% dos 
entrevistados para se informar. A Folha de S. Paulo é o jornal impresso mais 
utilizado como fonte de informação para 32% dos participantes. O segundo 
mais citado na categoria de jornais impressos no estudo é o jornal O Globo, 
indicado por 20% dos entrevistados, seguido do O Estado de S.Paulo 
apontado por 15%, e Valor Econômico, que foi citado por 4%. E 29% dos 
participantes da pesquisa indicaram utilizar outros jornais como fonte de 
informação, possivelmente títulos regionais por ser um levantamento 
nacional.
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Fonte preferida de informação

Quando perguntados sobre a forma preferida de informação, os 
respondentes indicam os portais de notícias em primeiro lugar (28%), 
seguido pelos jornais online para 26% das pessoas. A terceira forma 
preferida para informação do brasileiro é a TV (22%), na sequência 
vem as redes sociais (14%), rádio (4%), jornais impressos (3%), 
aplicativos como WhatsApp (2%) e revistas (1%). 
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Apesar da grande disseminação das redes sociais, vemos um expressivo 

número de entrevistados que indicaram obter informações por meio de jornais 

impressos e online, dos portais de notícia, TV e rádio, o que demonstra uma 

preocupação na credibilidade da fonte. Uma vez que esses veículos possuem 

tradição em apuração jornalística e produzem conteúdo a partir de uma 

metodologia e comprometimento com a veracidade dos dados e com os 

processos e métodos jornalísticos. 

“ Na era da ampla disseminação de informações e do 
Big Data, a constatação do estudo é positiva, pois 
quando o excesso de informação pode gerar muita 
dúvida, a fonte ganha relevância para o consumo da 
notícia.

Denis Santos, Presidente da BonusQuest.

“
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O poder das mídias sociais digitais também foi evidenciado na pesquisa: 78% dos 

respondentes dizem utilizá-las para se informar. Disparado em primeiro lugar 

encontra-se o Facebook, elencado por quase 60% dos respondentes como a mídia social 

digital usada para se informar. Em seguida, temos o Twitter com apenas 4% e o Linkedin 

com 2%. O Whatsapp também foi citado pelos pesquisados: 10% utilizam o aplicativo de 

mensagens para se informar. Ou seja, além das mídias sociais digitais, os apps também 

estão se tornando um novo canal de comunicação com veículo de informação.
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O jornal - impressos ou online, é o mais confiável, com 71% dos 
participantes indicando a credibilidade deste meio de comunicação, 
sendo que 24% confia totalmente. Apenas 2% desconfiam das 
informações divulgadas pelos jornais.
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Os portais de notícias são usados por 90% dos pesquisados. A 
confiança neste caso é de 65%, de acordo com a pesquisa, sendo que 
18% têm total confiança neste formato de divulgação de notícias e 
apenas 1% desconfia da veracidade dos fatos retratados nos portais. 

Apesar do grande uso, as mídias sociais possuem o menor índice de 
credibilidade entre as mídias. Apenas 6% dos usuários dizem confiar 
totalmente no que vê na rede, 26% confia parcialmente e 11% desconfia 
totalmente. 

Fontes:  Consumo de Notícias do Brasileiro 2016, Advice Comunicação  | BonusQuest



42% admitem já terem 
compartilhado notícia falsa 

nas redes sociais

42% dos respondentes assumiram já ter compartilhado alguma 
notícia falsa nas mídias sociais digitais. Em minutos, uma notícia falsa 
pode ser compartilhada por milhões de pessoas. Porém, com a 
pesquisa, vimos que 39% dos respondentes têm o hábito de sempre 
checar a fonte da informação – mostrando que os brasileiros 
realmente estão cientes da existência das falsas reportagens.

Notícias falsas – já compartilhou?
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Você tem o hábito de checar a fonte da informação nas redes sociais?
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Os jornais são utilizados como principal fonte por 88% dos 
comunicadores, 6 pontos percentuais a mais se comparado com o restante 
da base de dados. A TV foi indicada por 86% entre os profissionais de 
comunicação, 3 pontos percentuais a menos do que os demais 
respondentes.

Quanto as redes sociais, 82% das pessoas que trabalham com 
comunicação utilizam este meio para se informar, contra 78% da base do 
estudo, ambos números altos. Entre as redes, a utilização do Facebook é 
alta entre comunicadores (81%) e o total das respostas (78%). O LinkedIn foi 
apontado pelos entrevistados no geral por 3% e para 4% dos profissionais de 
comunicação. No Twitter, a média geral é de 6% e no WhatsApp 13%, frente 
a 4% e 7,5% dos comunicadores, respectivamente. 

Como o comunicador
 se informa?
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Além disso, 28% dos profissionais que atuam na área da comunicação também 
apontaram os jornais online como os canais favoritos para obter informação. Em 
segundo lugar indicado por 26,5% aparecem os portais online, seguido pela TV 
(19,5%), redes sociais (14%) e jornais impressos (4%). 
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No tema compartilhamento de notícias falsas, 45% dos comunicadores indicaram 
ter realizado, número superior ao resultado geral de todos os entrevistados (42%).
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“

“

afirma Fernanda Dabori, 
Presidente da Advice Comunicação Corporativa.

O fato do comunicador divulgar mais notícias falsas, na verdade 
mostra que ele é mais conectado, consome em mais quantidade 
praticamente todas as mídias, o que aumenta a chance de ser impactado 
pela notícia verdadeira, verificando o seu erro mais frequentemente. 
Mas esse dado preocupa porque mesmo uma pessoa habituada com a 
análise de notícias, está sujeita a se enganar, quase que na mesma 
proporção que as pessoas que não trabalham com o tema. Isso aumenta 
a preocupação com a forma que a informação é distribuída hoje e a 
importância em se debater o tema. 

Quantos veículos você usa para se manter informado?

1                  2                  3                   4                 5                    6                   7                    8         

14%

15%

17%  17%

25%

23%

21%

18%

11%

9%

6%
5%

2%

3%  3%

11%

Profissional de 
comunicação corporativa Média



Sobre a checagem de informação divulgadas por meio das redes sociais 39% de 
todos os entrevistados checam todas as vezes, sendo que profissionais de 
comunicação apresentam um percentual maior (44%). No tema compartilhamento 
de notícias falsas 45% dos comunicadores indicam ter realizado, número superior ao 
resultado geral de todos os entrevistados (42%).
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checa a fonte da notícia?
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Metodologia Pesquisa Consumo de Notícias do Brasileiro
A pesquisa foi realizada em novembro de 2016 e divulgada em 2017, com o objetivo 
de entender quais as fontes de informações da população brasileira e a 
credibilidade creditada a elas. Foi realizada por meio de questionários no aplicativo 
BonusQuest, e-mail e em redes sociais, e atingiu mais de mil e cem entrevistados 
em todo o Brasil.
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A Advice Comunicação Corporativa é uma agência de comunicação estratégica que 
possui um olhar diferenciado sobre a reputação corporativa. Com visão global e 
atuação local, a agência é responsável pela comunicação do World Economic Forum 
na America Latina e parte integrante da maior rede independente global de agências 
de relações públicas, a Grayling Global Network, com sede em Nova Iorque e mais 
de 30 escritórios no mundo. Fundada em 2007, a Advice Comunicação Corporativa 
já conquistou o Prêmio POP, um dos mais importantes do setor de relações públicas. 
A companhia apresenta uma oferta de serviços integrados de comunicação, 
mesclando estratégia digital e tradicional. 
Para mais informações acesse: www.advicecc.com

Sobre a Advice Comunicação Corporativa

Fundada em 2015, a empresa foi a resposta ao mercado de pesquisas aos avanços 
da tecnologia mobile, à expectativa cada vez maior das empresas por velocidade nas 
respostas e à mudança dos hábitos dos usuários na utilização dos telefones. A 
companhia pertence ao grupo Limite Consultoria e Pesquisas, empresa com mais de 
20 anos de mercado e que possui em sua carteira de clientes grandes bancos, 
empresas de serviços financeiros, varejo alimentar e gestoras de concessões de 
rodovias, o que confere à BonusQuest uma posição privilegiada em metodologia 
nesse mercado dominado, no Brasil, atualmente por empresas de origem em 
tecnologia. Sua plataforma exclusivamente desenvolvida, permite desde respostas 
simples, até gravação de voz e envio de fotografias. A segmentação e seleção de 
público foi inspirada nas melhores ferramentas de CRM do mercado e por meio das 
suas ferramentas de geolocalização e QR-Code para habilitar pesquisas, 
proporciona uma série de aplicações em pesquisas, como de opinião, satisfação 
com serviços, produtos e atendimento, avaliação e auditoria de pontos de vendas, 
experimentação, avaliação de novos produtos e pesquisas micro localizadas. Tudo 
isso integrado on-line e real time com o acompanhamento dos resultados e 
ferramenta de disparo de estímulos à participação por e-mail e notificações.
 Acesse 

Sobre a BonusQuest

www.bonusquest.com.br


