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AQUILO QUE

OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 
EM MEIO À PANDEMIA. DIA 15

NOS UNE

O confinamento doméstico trouxe entre suas consequências uma maior demanda por conteúdos 
audiovisuais, filmes, séries, blogs, entre outros tipos de formatos. Principalmente para meios de 
comunicação de massa, como a televisão e as redes sociais, a demanda por conteúdo tem sido 
exponencialmente maior do que nos dias anteriores aos primeiros casos do COVID-19.

Uma análise dos gêneros de conteúdo mais populares identificou que as informações sobre o COVID-19 
são o principal tópico buscado nos mecanismos de pesquisa. A incerteza das pessoas com relação aos 
eventos associados à pandemia levou a uma intensa busca de informações a esse respeito, o que, entre 
outras coisas, permite a manutenção do equilíbrio nas medidas para evitar possíveis contágios.

Para os meios de comunicação tradicionais, como a televisão, o rádio e a imprensa escrita, o aumento da 
demanda por informações não significou uma maior lucratividade nos negócios, porque a veiculação de 
muitas das campanhas publicitárias foi interrompida e as empresas estão sendo cautelosas em seus 
investimentos. Em outras palavras, o retorno do investimento em publicidade não está correlacionado 
com as possibilidades de consumo da população; portanto, uma atitude cautelosa tem sido o princípio 
adotado por muitas empresas.

Isto implica em uma pressão maior sobre os meios de comunicação para reter ou demitir seus 
trabalhadores. Apesar do fato de que muitas das atividades realizadas pelos profissionais tenham passado 
a ser feitas a partir de casa, há um conjunto de tarefas que estão sendo, em maior ou menor escala, 
dispensáveis. É o caso de muitos iluminadores, figurinistas, trabalhadores móveis, cenógrafos, entre 
outras tarefas executadas por pessoas que precisam que estúdios de gravação estejam em 
funcionamento pleno e que as possibilidades de mobilidade nas ruas estejam normalizadas para que 
possam exercer a sua profissão.

As principais redes sociais vivem um cenário semelhante, embora com suas peculiaridades. Em todas elas, 
seu número de usuários tem aumentado nas últimas semanas. No entanto, o valor das ações está 
propenso a cair pelas mesmas razões que o das ações dos meios de comunicação de massa tradicionais: 
as receitas de publicidade estão em queda.
Em meio ao desafio que as empresas de mídia enfrentam para manter suas fontes de renda, a 
confiabilidade da “mídia” como fonte de informações confiáveis e verdadeiras tem aumentado. A 

Em todo o mundo, o consumo de notícias informativas tem crescido de forma exponencial. Os 
grandes meios de comunicação, principalmente, a televisão e as redes sociais têm testemunhado 

uma explosão na geração de conteúdo informativo sobre o COVID-19.
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especialista em Meios de Comunicação Maralina Alfonso e diretora-executiva da Rádio Transmundial 
(RTE)1, acredita que “as plataformas digitais fazem com que as informações circulem através de um processo 
contínuo e dinâmico, sustentado ao longo do tempo por interações, opiniões e comentários que vão sendo 
acrescentados a elas. No entanto, isso torna a informação vulnerável a deturpações e à invenção de palavras ou 
frases sobre ela, quando, na verdade, é o produto de comentários e opiniões de terceiros que estão distantes da 
fonte original.”

Com relação às notícias falsas ou deturpações das mesmas, Maralina comenta que o problema tem 
acontecido desde o início da humanidade, mas que neste momento tão sensível pelo qual estamos 
passando por causa do COVID-19, terminam gerando um efeito de supersaturação da informação e a 
velocidade com que são transmitidas ou publicadas, sem o tempo necessário para a sua validação pode 
colocar muitas mídias em risco de serem portadoras de notícias falsas e ruins, que desencadeiam 
sentimentos de angústia e ansiedade na população.

Em consonância com o exposto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) nos alerta que a "desinfodemia" 
está se tornando uma pandemia com características semelhantes às do COVID-19. Esta doença é 
desenvolvida pelas pessoas como resultado do fato de serem expostas a uma grande quantidade de 
notícias que são em parte ou totalmente falsas e que as levam a uma percepção equivocada da realidade.

Nesse sentido, existem alguns dados compartilhados pela Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), nos quais é conveniente prestarmos atenção para que 
possamos optar por fontes confiáveis de informação:

“Em uma análise de aprendizagem automática (machine learning) de 112 milhões de postagens públicas 
feitas em 64 idiomas em diferentes redes sociais, todas relacionadas à pandemia da Covid-19, 
pesquisadores da Fundação Bruno Kessler detectaram que 40% das mensagens eram provenientes de 
fontes não confiáveis”.
 Outro estudo, preparado pela Fundação Observatório de “Infodemia” do COVID-19, através do emprego 
de técnicas de aprendizagem automática, constatou que quase 42% dos mais de 178 milhões de tweets 
relacionados ao COVID-19 foram produzidos por robôs. Além disso, 40% deles foram classificados como 
"não confiáveis”.
“A Aliança Fatos do Corona Vírus (Coronavirus Facts Alliance) descobriu e desqualificou mais de 3.500 
informações falsas ou enganosas, circuladas em mais de 70 países e em mais de 40 idiomas”2.

Se a crise econômica é uma dificuldade para os meios de comunicação, a crise causada pela 
"desinformação" não é menor. Nesse sentido, a confiabilidade das agências e meios de difusão de notícias 
se torna um diferencial positivo para manter o padrão de publicidade e contribuir para a saúde das 
pessoas.

Finalmente, para a Diretora-Executiva da RTE, embora o fenômeno das notícias falsas “não seja de 
responsabilidade de uma mídia ou pessoa em particular, os profissionais de comunicação como formadores de 
opinião têm diante deles o desafio de manter o compromisso de cumprir normas e a ética profissionais ao no 
momento de produzir uma informação”. Diante da tentação que muitos comunicadores podem estar 
enfrentando para dar "furos de notícias", vale a pena lembrar que, em todo o tempo, a verdade é o 
caminho para uma vida mais saudável para todos.


