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Introdução

A tecnologia revolucionou a forma 
com que as pessoas se comunicam 
e isso impacta diretamente no 
jornalismo. Se antigamente a televisão 
e o rádio eram os veículos mais 
rápidos para noticiar, hoje esse posto 
é ocupado pela internet.

Além disso, a produção de conteúdo deixou de 
ser algo feito exclusivamente por jornalistas. 
Hoje, qualquer pessoa que tenha em posse um 

smartphone pode registrar uma cena inusitada 
ou acontecimento interessante e publicar 
nas redes sociais, alcançando uma grande 
quantidade de pessoas.

https://www.maven.com.br/
https://www.maven.com.br/blog/as-redes-sociais-e-seus-impactos-na-forma-como-consumimos-noticias/
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INTRODUÇÃO

Em meio a esse cenário desafiador, há um outro 

problema para os jornalistas, as chamadas 

fake news. Tratam-se de notícias falsas ou 
com fonte duvidosa e que são espalhadas por 
pessoas mal intencionadas nas redes sociais ou 
aplicativos mensageiros, como o WhatsApp.

O jornalismo de dados, dentro desse contexto, 
tornou-se muito relevante para os veículos 
de comunicação. Isso se justifica porque esse 
método trabalha com foco na apresentação  

de informações mineradas, muitas vezes  
com o auxílio de profissionais da tecnologia  
da informação.

Para que você saiba mais sobre essa tendência, 
desenvolvemos este e-book. Vamos explicar o 
que é o jornalismo de dados, quais são os seus 
diferenciais e como implementá-lo em seu 
veículo de comunicação.

Quer ficar muito bem informado sobre o 
assunto? Então siga a leitura nas próximas 
páginas e conheça tudo o que você precisa 
saber sobre o jornalismo de dados.

https://www.maven.com.br/
https://www.maven.com.br/blog/afinal-o-que-sao-fake-news-e-quais-os-impactos-para-sociedade/
https://www.maven.com.br/blog/3-coisas-que-voce-precisa-saber-sobre-o-jornalismo-de-dados/
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O conceito de jornalismo de dados é 
bastante simples. Trata-se da produção 
de conteúdo jornalístico com base em 
dados, obtidos de diferentes formas.

Alex Howard, em um artigo publicado no Tow 
Center, define o jornalismo de dados como uma 
atividade que mescla “a coleta, a mineração, 
a organização, a análise, a visualização e a 
publicação de dados para apoiar a criação de 
atos de jornalismo”.

No processo da produção de conteúdo embasado 
em dados, é preciso seguir uma espécie de 
cronograma, com três passos. Tratam-se dos 
tópicos a seguir relacionados. Veja!

O que é 
jornalismo  
de dados?

https://www.maven.com.br/
https://towcenter.columbia.edu/
https://towcenter.columbia.edu/
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O QUE É JORNALISMO DE DADOS?

AQUISIÇÃO

Essa etapa ocorre quando se obtém os dados 
que serão utilizados no conteúdo. Os dados 

podem ser encontrados em sites, em 

planilhas, por meio de registros em órgãos 

públicos ou privados etc.

Nessa etapa, é preciso levar em consideração 
uma série de fatores e princípios éticos, como 
a Lei nº 13.709, conhecida como a Lei Geral da 
Proteção de Dados, sancionada em 2018 pelo 
ex-presidente Michel Temer.

A legislação tem o objetivo de fazer com que 
as empresas não utilizem de forma indevida 
os dados que elas disponibilizam. No caso 
do jornalismo, os assinantes disponibilizam 
informações ao se cadastrarem para fazer uma 
assinatura via Paywall, por exemplo.

https://www.maven.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm
https://www.maven.com.br/blog/ceo-do-grupo-maven-fala-que-nova-lei-geral-de-protecao-de-dados-vai-ser-foco-da-presidencia-da-assespro-rs/
https://www.maven.com.br/blog/ceo-do-grupo-maven-fala-que-nova-lei-geral-de-protecao-de-dados-vai-ser-foco-da-presidencia-da-assespro-rs/
https://www.maven.com.br/blog/o-jornal-de-hoje-paywall-boletins-informativos-e-o-comportamento-do-leitor/
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O QUE É JORNALISMO DE DADOS?

ANÁLISE

A análise dos dados se resume em fazer 

cálculos ou outros tipos de manipulação que 

possa apontas para pistas, história e padrões. 
Essa etapa está muito ligada à investigação, uma 
vez que é preciso fazer um estudo dos dados 
para encontrar material que gere uma reportagem 
interessante para os leitores do jornal.

Logo, podemos dizer que o 
jornalismo de dados está diretamente 
ligado com as linhas do jornalismo 
investigativo, sendo que um pode 
servir de fonte para o outro.

APRESENTAÇÃO

Finalmente, os dados são publicados de forma 
informativa e envolvente, trazendo um conteúdo 
mais completo e interessante para os leitores. 
Tudo isso de forma dinâmica e bem estruturada.  
A apresentação dos dados pode ser feita  
por meio de:

• infográficos;

• landing pages;

• aplicativos de notícias;

• gráficos numéricos etc.

https://www.maven.com.br/
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O QUE É JORNALISMO DE DADOS?

Podemos dizer que os dados permitem que os jornalistas verifiquem com mais autoridade as informações e que 
produzam um conteúdo com mais veracidade para os leitores.

Em meio a um cenário dominado por fake news e informações desencontradas, o jornalismo só sobrevive se 

tiver qualidade. Por isso, os grupos de comunicação precisam buscar por meio para aumentar a sua autoridade e 
gerar confiança para os públicos.

https://www.maven.com.br/
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O QUE É JORNALISMO DE DADOS?

O jornalismo de dados ganha relevância 
nesse sentido, uma vez que as notícias 
e reportagens geradas a partir de dados 
concretos e reais tem mais relevância e 
provas de que o fato noticiado é verdadeiro. 
Os dados podem servir para apoiar ou 

refutar reivindicações, teorias e até 

mesmo lendas urbanas. Isso gera uma 
série de reportagens das mais diversas 
linhas editorias de uma publicação.

Compreendido o conceito de jornalismo 
de dados, você deve estar se perguntando 
sobre os diferenciais que ele proporciona, 
não é mesmo? É esse o assunto que será 
debatido em nosso próximo capítulo.  
Não deixe de conferir!

https://www.maven.com.br/
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O jornalismo de dados até pode ser 
uma tendência recente, mas ele já 
existe há bastante tempo. Os primeiros 
registros da prática surgiram por volta 
do ano de 1858, em um livro publicado 
por Florence Nightingale.

Florence era uma enfermeira que trabalhava 
em guerras e apurou dados para demonstrar 
as medidas sanitárias que eram necessárias 
para salvar os feridos na guerra. A profissional 
da saúde utilizou de dados para gerar gráficos 
multicoloridos, que apresentavam as informações 
de forma mais visível para o leitor.

A partir de então, a prática passou a ser exercida 
no meio jornalístico e atingiu o seu ápice 
na contemporaneidade, muito por conta da 
facilidade de minerar dados na internet. Veja, a 
seguir, alguns diferenciais do jornalismo de dados.

Quais os 
diferenciais  

do jornalismo  
de dados?

https://www.maven.com.br/
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QUAIS OS DIFERENCIAIS DO JORNALISMO DE DADOS?

USO DE FERRAMENTAS DIGITAIS

O jornalista que produz conteúdo com 
base em dados consegue muitos mais 
resultados positivos quando faz o uso 
de ferramentas digitais como o Google 

Trends e o Google Alertas.

No caso do Google Alertas, por exemplo, 
o jornalista pode solicitar que seja 
notificado quando novos conteúdos sobre 
determinado assunto seja publicado 
na web. Já no Google Trends é possível 
acompanhar os assuntos que estão em 
alta no momento e retirar insights para a 
produção de reportagens.

https://www.maven.com.br/
https://www.maven.com.br/blog/conheca-6-ferramentas-essenciais-para-jornalistas/
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QUAIS OS DIFERENCIAIS DO JORNALISMO DE DADOS?

SUPORTE DE OUTRAS ÁREAS 
DO CONHECIMENTO

A apuração da informação jornalística, 
quando nos referimos a análise de dados, não 
precisa ser feita apenas pelo profissional da 
comunicação. Especialistas em outras áreas 
do conhecimento, como a informática e a 
matemática podem ajudar nesse sentido.

Esses profissionais, que têm conhecimentos 

mais aprofundados na coleta, mineração 

e cálculos para interpretar dados, podem 
ser o braço direito do jornalista. Com as 
informações já decodificadas e à disposição 
do profissional da comunicação, ele poderá 
produzir os conteúdos de qualidade que tanto 
são apreciados pelos leitores.

https://www.maven.com.br/
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QUAIS OS DIFERENCIAIS DO JORNALISMO DE DADOS?

DESENVOLVIMENTO DE APRESENTAÇÕES QUE CHAMAM A ATENÇÃO DOS LEITORES

Outro diferencial do jornalismo de dados diz respeito à apresentação do conteúdo. Isso porque os textos 
podem ser complementados com imagens, gráficos e infográficos detalhados, com informações extremamente 
visuais e que facilitam o entendimento do que está sendo noticiado.

No jornalismo digital, em portais de notícias 
ou revistas online, é possível ainda criar 
páginas interativas e multimídias.  
Desse modo, o usuário poderá interagir com 

o conteúdo, obtendo mais informações ao 
clicar em determinadas partes de um gráfico 
em forma de disco, por exemplo.

Mesclar o jornalismo de dados com as 

características típicas do hipertexto, 
portanto, fazem com que haja a produção 
de materiais que chamam mais a atenção 
dos leitores. Isso pode, inclusive gerar mais 
assinaturas para o veículo.

https://www.maven.com.br/
https://www.maven.com.br/blog/portais-de-noticias-as-principais-caracteristicas-dos-textos-na-internet/
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QUAIS OS DIFERENCIAIS DO JORNALISMO DE DADOS?

GERAÇÃO DE CONTEÚDOS 
MAIS TRANSPARENTES

A transparência é um princípio básico do 

jornalismo e deve ser levada em consideração 
na produção de conteúdos. Nesse sentido,  
as fontes de dados e a tecnologia digital 
tornaram possível aos jornalistas serem muito 
mais transparentes.

Os repórteres podem compartilhar como 
chegaram às suas conclusões ou então permitir 
que os leitores formem as suas próprias opiniões 
sobre os fatos que foram noticiados. Tudo isso 
de forma transparente, sem tomar partido por 
um dos lados envolvidos no fato noticiado.

Esses são alguns dos principais diferenciais que o jornalismo de dados pode trazer para os jornalistas e seus 
leitores. Tudo isso é muito benéfico e interessante, concorda? Mas como fazer a implementação desse modelo 
em um jornal? Siga conosco e explicaremos!

https://www.maven.com.br/
https://www.maven.com.br/blog/a-importancia-da-protecao-de-dados-no-jornalismo/
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Para implementar o jornalismo de 
dados em um jornal, a primeira coisa 
que se precisa ter em mente é que ele 
continua tendo como foco principal a 
contação de histórias e não os números.

Os dados servem apenas para que o jornalista 
tenha embasamento para desenvolver matérias. 
Além disso, eles servem para comprovar fatos 
e teorias, passando mais credibilidade sobre 
aquilo que está sendo noticiado.

É preciso também compreender que o 
jornalismo de dados é bem mais trabalhoso 
do que o formato de hard news, que traz 
informações rápidas e instantâneas para os 
leitores. Como necessita de maior apuração 

e análise, é preciso que o jornalista fique por 
bastante tempo trabalhando em cima de uma 
mesma reportagem.

Como 
implementar esse 

modelo no seu 
jornal?

https://www.maven.com.br/
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COMO IMPLEMENTAR ESSE MODELO NO SEU JORNAL?

Ou seja, trata-se da produção de um conteúdo 
um pouco maior que os demais. O resultado pode 
ser estampado em:

• cadernos especiais nos jornais impressos;

• páginas exclusivas, como landing pages, 
no jornalismo digital.

Contudo, isso não quer dizer que o hard news 

tenha perdido a validade. Muito pelo contrário. 
Assim, vale reforçar que as pessoas estão sempre 
sedentas por informação e é preciso abastecer 
o seu portal de notícia a todo instante com as 
últimas novidades.

Porém, o jornalismo de dados pode ser utilizado 
para fazer um apanhado geral sobre o que foi 
noticiado em determinado período ou sobre um 
assunto, como investigações especiais.

https://www.maven.com.br/
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COMO IMPLEMENTAR ESSE MODELO NO SEU JORNAL?

Veja um exemplo prático: em janeiro de 
2019, o Brasil foi surpreendido com o “caso 
Brumadinho”, em que uma barragem de 
uma empresa mineradora foi rompida, 
causando um verdadeiro caos na cidade 
de Minas Gerais.

Isso fez com que praticamente todos 
os veículos de comunicação do país 
voltassem os olhos para esse fato.  
Assim, sempre que uma nova informação 
sobre o assunto surgia, eles eram 
noticiados, no esquema hard news.  
Porém, depois de um certo período, 
quando diversas notícias surgiram sobre o 
assunto e já foram divulgadas, é possível 

fazer um trabalho mais apurado — e é aí 

que entra o jornalismo de dados.

https://www.maven.com.br/
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COMO IMPLEMENTAR ESSE MODELO NO SEU JORNAL?

Podem ser apuradas informações como a 
quantidade de mortes ocorridas no acidente, 
informações disponibilizadas anteriormente 

pela empresa e que demonstrem o que 

causou o rompimento e se ele poderia ser 

evitado etc. Todos esses dados, devidamente 
agrupados, minerados e analisados, podem 
gerar gráficos e embasar uma reportagem 

completa sobre o assunto. Essa espécie de 
informe especial deve reunir em um único local 
tudo aquilo que o leitor precisa saber sobre 
determinado acontecimento.

Os diretores de veículos de comunicação 
não precisam necessariamente contratar 
programadores ou cientistas de dados para 
executar esse tipo de jornalismo. No entanto, 
caso optem por isso, é bem provável que  
terão conteúdos de ainda mais qualidade  
em seu jornal.

Isso porque os jornalistas poderão se dedicar 
aquilo que eles mais sabem fazer, produzir 
reportagens e noticiar fatos. Toda a parte do 
apuro dos dados, bem como a sua mineração, 
poderá ficar por conta do profissional que é 
especialista para a execução dessa atividade.

https://www.maven.com.br/
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COMO IMPLEMENTAR ESSE MODELO NO SEU JORNAL?

Alguns dos principais veículos de 
comunicação do mundo apostam nesse 
tipo de produção. É o caso do The New 
York Times, que tem uma equipe exclusiva 
para a mineração de dados, e que, juntos à 
jornalistas, desenvolve o Upshot,  

um blog exclusivo para essa ramificação 

do jornalismo.

Outro grande veículo que tem uma equipe 
própria para análise de dados é o BuzzFeed, 
que tem um time de repórteres e cientistas 

de dados que trabalham exclusivamente 

na análise de informações obtidas de 

fontes diversas, para que outros jornalistas 
desenvolvam os conteúdos do famoso 
portal de entretenimento. O The Guardian 
também conta com cientistas de dados 
em sua equipe, que ajudam a impulsionar a 
produção jornalística do veículo.

https://www.maven.com.br/
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Conclusão
De maneira geral, podemos dizer que 
o jornalismo de dados gera conteúdos 
muito mais completos para os leitores. 
Desse modo, os empresários da área 
devem buscar meios para adotar esse 
tipo de produção e, assim, conquistar 
mais assinantes e aumentar a 
lucratividade do jornal.

https://www.maven.com.br/
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CONCLUSÃO

Se você leu o nosso e-book até aqui, 
já sabe do que se trata o jornalismo 
de dados e como ele pode ser 
implementado na redação de um 
veículo de comunicação. Por isso, não 
deixe de levar em consideração tudo o 
que aprendeu.

Esperamos que nosso material tenha 
sido útil e que sirva para que você 
possa trazer novidades para os leitores 
do seu jornal ou portal de notícias. 
Lembre-se que, sempre que tiver 
dúvidas, poderá acessar este material. 
Obrigado pela leitura e até uma 
próxima oportunidade!

https://www.maven.com.br/


Sobre a Maven Inventing Solutions

A Maven Inventing Solutions é uma empresa que oferece 
diversas soluções para jornais e revistas que são impressos e 
desejam ingressar no universo digital, entregando uma melhor 
experiência para os seus leitores.

Desenvolvemos aplicativos, plataformas de gerenciamento de 
conteúdo para portais de notícias, entre outros serviços que 
podem fazer toda a diferença para um veículo de comunicação.

A qualidade de nossos serviços é justificada pelo 
reconhecimento que temos com grandes grupos de 
comunicação do mercado, que já são nossos clientes.

Nosso portfólio conta com serviços prestados a diversas 
empresas, como o Grupo RBS, Folha de São Paulo, a RIC Record, 
o jornal Correio do Povo, entre tantas outras.

https://www.maven.com.br/
https://facebook.com/Maven/
https://twitter.com/maveninventing
https://www.linkedin.com/company/maven-inventing-solutions/
https://www.maven.com.br/

