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Resumo 

 

Em seus primeiros anos, a internet fascinou sobremaneira indivíduos de todas as partes 

do mundo. Dizia-se que ela proporcionaria às sociedades uma tão sonhada e nunca 

alcançada “democracia digital”, com novas vozes agora sendo ouvidas e uma maior 

liberdade de expressão, em contraste com o poderio “arcaico” dos grandes grupos 

midiáticos ao redor do mundo, grupos mantenedores de oligopólios de informação 

baseados na concentração industrial desenvolvida durante décadas. Passadas duas 

décadas, a suposta democracia digital ainda encontra problemas para existir, e a tão 

apregoada liberdade de informação para além dos grandes grupos midiáticos vê-se hoje 

às voltas com um dos grandes problemas de nosso tempo: a proliferação de notícias 

falsas na web. Este artigo busca analisar este fenômeno a partir do estudo de caso de 

três agências fiscalizadoras de fake news baseadas no Brasil: Lupa, Aos Fatos e Truco. 
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Introdução 

 

Ao longo de sua história, o jornalismo sempre conviveu em menor ou maior 

grau com notícias falsas. Boatos publicados sem apuração, notícias pagas para favorecer 

alguém, notícias simplesmente inventadas em veículos sensacionalistas – tudo isso não 

vem de hoje e foi algo com que a imprensa sempre buscou lidar. No entanto, com a 

internet, a proliferação das notícias falsas aumentou exponencialmente. Um fenômeno 

que vem pondo em risco a própria profissão de jornalista, que vê agora, em plena era 

digital, sua credibilidade novamente em jogo. 

                                                 
1
 Exemplo: Trabalho apresentado à DT 1 - Jornalismo, GP Teorias do Jornalismo, do XXII Congresso de Ciências da 

Comunicação na Região Sudeste, realizado de 22 a 24 de junho de 2017. 
 
2
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O problema das notícias falsas não é localizado: atinge todo o jornalismo que é 

feito numa grande cidade conectada à internet, e recentemente ganhou um termo de 

repercussão até então inédita: “pós-verdade”. Em 2016, o Dicionário Oxford elegeu 

“pós-verdade” como a palavra do ano. De acordo com os mantenedores do dicionário, o 

verbete significaria “relativo ao que denota circunstâncias nas quais fatos objetivos são 

menos influenciadores na formação da opinião pública do que apelos á emoção ou à 

crença pessoal”.  

Num ambiente de crise da imprensa como negócio e também dos veículos de 

comunicação como grandes formadores de opinião junto às massas, as notícias falsas 

encontraram na web um território livre para se manifestar. A imprensa, ao que parece, 

demorou a aceitar o golpe. Acredita-se que a proliferação de falsas notícias tenha sido 

um elemento determinante na eleição de Donald Trump à presidência dos Estados 

Unidos em 2016, quando praticamente toda a imprensa daquele país apostou na vitória 

da democrata Hillary Clinton. O candidato vitorioso recorreu a várias mentiras durante a 

campanha eleitoral (como a de que Barack Obama não era americano) que foram 

levadas a sério por seus eleitores, os quais preferiram aceitar mais na mentira (baseada 

em suas convicções) do que a verdade dos fatos.  

  Notícias falsas são publicadas todos os dias na internet e servem aos mais 

variados motivos. Seja para desacreditar um adversário político, como no caso da 

campanha americana, seja para garantir um maior número de visualizações às postagens 

e assim atrair mais publicidade aos sites que a fazem circular, entre outros motivos. Em 

vista disso, a fim de combater não só estas notícias mas também recuperar a 

credibilidade perdida, têm surgido em vários países serviços de fiscalização de 

potenciais fake news. Este artigo escolheu três delas baseadas no Brasil – Lupa, de São 

Paulo, Aos fatos, do Rio de Janeiro, e Truco, de São Paulo. Pretende-se aqui analisar 

como é feito o trabalho de checagem de notícias falsas por estas agências e, desta forma, 

avaliar como a imprensa está se defrontando com este problema, que como vimos, não é 

novo, mas que hoje, já se pode dizer, se encontra em níveis preocupantes.  

 

Jornalismo, verdade e objetividade 

  

A notícia em primeira mão acabou. É o que parecem nos mostrar as milhares de 

informações divulgadas na internet, não só pela imprensa mas também por milhares de 
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amadores, curiosos e não profissionais interessados em repassar alguma notícia aos 

amigos de uma rede social. Antes, o comportamento do consumidor de notícias era visto 

como passivo, ou seja, de uma massa de indivíduos que aguardava a notícia abalizada 

(porque apurada e produzida por profissionais da imprensa) feita pelo veículo de 

comunicação tradicional. Agora, com a entrada em cena das mídias digitais e toda a 

transformação cultural que isto ocasionou, estes mesmos indivíduos viram-se com o 

poder de não só lerem as notícias (advindas de quaisquer fontes), mas também 

replicarem-na, produzir informações e alterar postagens de outros. Esta cultura da 

convergência (JENKINS, 2009), transformou o modo sobre como consumimos notícias 

e abalou o modus operandi da imprensa tradicional. 

Mas como o jornalismo conseguiu angariar sua credibilidade anteriormente?  

Vejamos. O jornalismo como comunicação de massa se desenvolveu a partir do século 

XIX após o período da industrialização da sociedade com os avanços tecnológicos e a 

implementação de regimes políticos, em que a liberdade de impressa se tornou algo 

bastante relevante nas democracias modernas. (TRAQUINA, 2008, p. 105). Mas bem 

antes, à época do surgimento da imprensa, no século XV, este o conceito de verdade 

seria levantado: 

 

[...] Na onda da emergente indústria do livro, surge uma nova, que cresce entre 

os restos de papel e as folhas soltas que dão origem a pequenas publicações 

periódicas. Nasce a imprensa, mas não basta que ela seja constituída pelo calor 

industrial dos tipos móveis. É preciso saber que espaço ela vai ocupar. [...] Essa 

imprensa livre deveria ter compromisso com a verdade para ajudar o povo a se 

autogovernar. [...] Os críticos costumam fazer uma divisão cronológica em 

modelos explicativos da história da imprensa, que reflete as transformações do 

espaço público. Para Bernard Miége, por exemplo, eles são quatro: imprensa de 

opinião, imprensa comercial, mídia de massa e comunicação generalizada.  

(PENA, 2008, p.28). 

 

 

A partir de então o jornalismo começa a se diferenciar e passará por diversas 

transformações, como jornalismo político e muitas vezes panfletário dos séculos XVIII 

e XIX, o qual apresentava uma linguagem com o predomínio da opinião acima dos 

conteúdos informativos. Depois haverá um jornalismo mais literário, embora algumas 

vezes mesclando a informação e serviços ao conteúdo. A aliança com a publicidade e o 

advento do jornal-empresa trazem o jornalismo que buscará a objetividade, ou o 

respeito aos fatos, recurso que se tornará referência para o bom jornalismo. Com isso, a 
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atividade jornalística ganha um papel de extrema relevância, principalmente em relação 

a compartilhar a verdade. 

 

Mas por que os críticos partem do pressuposto de que a imprensa deveria ser 

objetiva? A objetividade é uma estranha exigência a se fazer a instituições que, 

como sociedades comerciais, dedicam-se antes de tudo à sobrevivência 

econômica. É uma estranha exigência a se fazer a instituições que, com 

frequência, por tradição ou código explícito, são órgãos políticos. É uma 

estranha exigência a se fazer a editores e repórteres que não contam com 

nenhum dos aparatos profissionais que, no caso de médicos, advogados ou 

cientistas, supostamente a garantem (SCHUDSON, 2010, p.13).    
 

A notícia objetiva terá então um valor significativo para a imprensa no século 

XX. Por meio dela pode-se informar com credibilidade fatos que acontecem no 

cotidiano. Segundo Gaye Tuchman, o ideal da objetividade seria um “ritual estratégico” 

que daria mais credibilidade aos jornalistas – a notícia e a busca por uma pretensa 

verdade dos fatos como algo quase científico numa era em que as instituições são postas 

em xeque. É esta aura de “cientificidade” que faz com que muitas pessoas pensem – e 

os jornalistas assim o dizem - que a notícia seria a verdade dos fatos tal como 

aconteceu. Foi preciso muitos anos de pesquisas e teorias para que a ideia de notícia 

deixasse de ser confundida como verdade absoluta, mas sim como um relato do fato. 

Como ressaltou Fraser Bond, “a notícia não é o acontecimento, ainda que assombroso, 

mas a narração desse acontecimento” (BOND, apud RABAÇA & BARBOSA, 2002) 

Pode-se dar como exemplo de interpretação que serviria para ilustrar a notícia 

como verdade a teoria do espelho. Segundo esta teoria, o jornalismo reflete a realidade 

tal como ela é - as notícias são do jeito que as conhecemos porque a realidade assim as 

determina. A imprensa funcionaria como um espelho do real, apresentando um reflexo 

claro dos acontecimentos do dia a dia. Ou seja, a teoria do espelho tem como 

fundamento a realidade. Até hoje, a comunidade jornalística defende a teoria do espelho. Isso 

acontece porque ela daria legitimidade e credibilidade aos jornalistas, tratando-os como 

imparciais, limitados por procedimentos profissionais e dotados de um saber de narração 

baseado em métodos científicos que garantiria o relato objetivo dos fatos (PENA, 2008, p.126). 

Uma tese que seria definitivamente posta à prova com a chegada da internet e das redes 

sociais. 

 
 

A mídia tradicional e os novos formadores de opinião 
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Com a entrada em cena das mídias digitais, o jornalismo passa a sofrer grandes 

transformações, tanto como negócio como também na esfera cultural e humana, que terá 

que lidar agora com um novo suporte, digital.  

 

A partir de 1995, de maneira cada vez mais rápida, as mídias digitais e a 

internet passam a fazer parte do cotidiano, espalhando-se não apenas no uso de 

computadores, mas também, em um segundo momento, em celulares, 

smartphones e outros equipamentos. O cotidiano se conecta, o que significam 

mídias digitais. (MARTINO, 2015, p.13) 

 

 

A internet constrói um conceito de ser compartilhada, utilizada como meio 

social, para todos os tipos de pessoas, que tem acesso a essa mídia. Originada em na 

década de 1990, as redes sociais surgem com essa ideia, com o objetivo de conectar, 

interligar as pessoas e conhecimentos. Para Santaella, por meio das redes sociais 

digitais, cada cidadão “passa a funcionar como gerador de conte dos e de vínculos 

emocionais” 

 

Instauraram assim, uma cultura participativa, onde cada um conta e todos 

colaboram, portanto, uma cultura integrativa, assimilativa, cultura da 

convivência que evolui de acordo com as exigências impostas pelo uso dos 

participantes. É uma cultura em que seus membros creem que suas 

contribuições importam e desenvolvem determinado grau de conexão social 

com o outro, de modo que tem grande relevo aquilo que os demais pensam ou 

se supõe que pensam sobre o que cada um cria, por mais insignificante que seja 

(SANTAELLA, 2013, p. 45) 
  

A interação das mídias provoca a convergência das fronteiras dos meios de 

comunicação. Antes só havia uma forma de passar a informação, unilateral; agora são 

oferecidas outras formas físicas de transmitir a mensagem. Henry Jenkins (2009, p.29) 

lembra que “convergência é uma palavra que consegue definir transformações 

tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está falando”. 

A informação que chega agora às massas não é mais unilateral. A mídia não tem 

mais a hegemonia como formadora exclusiva de opinião numa época em que cada vez 

mais as redes sociais são preferidas pelo público como fonte de notícias. Por algum 

tempo os grandes grupos de mídia que estrearam seus sites na internet apostaram no 

chamado jornalismo “open source”, aqui no Brasil mais conhecido por nomes como 

“eu-repórter” e afins. Tiveram sucesso por algum tempo, mas, aos poucos, indivíduos 

começaram a preferir enviar o que eles consideravam notícia não mais para os grandes 

jornais, mas para seus amigos da própria rede social. Tudo isso, aliada à velocidade das 
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informações e à falta de apuração de amadores que obviamente desconhecem os rigores 

de checagem de uma notícia falsa, levou a um grande aumento do número de notícias 

falsas ao redor do mundo.  

As fake news agregam situações conhecidas ou compartilhadas na esfera pública 

à confecção de conteúdos que compõem narrativas de eventos que não ocorreram, mas 

“com a presença de dados reais tais como data, locais, pessoas” (CONSTANTINO apud 

GERSON, 2012). Numa atmosfera de crise da “verdade”, aliada a perda da confiança 

em instituições tradicionais e um clima cada vez mais polarizado politicamente (como 

no caso do Brasil e Estados Unidos nas últimas eleições), as fake news encontram um 

terreno propício para sua proliferação. E ainda respaldadas pelo anonimato: a maioria 

dos sites sensacionalistas que publicam fake news é registrada fora do país, não 

identifica os autores dos textos e não publica expediente, endereço ou telefone para 

contato (VICTOR, 2017). 

A notícia falsa pode ser um ótimo negócio para alguns e péssimo para alguém 

que injustamente acaba sendo afetado por uma. Ótimo negócio porque empresas que 

publicam e republicam notícias sem checagem, dependendo da popularidade (número 

de acessos) da postagem, costumam ter elevados rendimentos. Os valores crescem 

conforme o volume de textos publicados, e um site especializado em fake news 

disponibiliza dezenas por dia. Os mais populares costumam ter rendimentos que 

ultrapassam R$ 100 mil por mês (MIRANDA, 2017). No entanto, é um procedimento 

péssimo para pessoas como o carioca Leandro Santos de Paula, que viu um vídeo em 

que ele era chamado, sete anos antes, de “otário” pelo ex-governador Sérgio Cabral 

voltar à tona com a notícia de que ele, Leandro, seria agora o atual carcereiro dee 

Cabral, e estaria “pronto para a vingança”. Uma notícia falsa e que poderia por em risco 

a própria integridade física de Leandro, morador de uma favela no Rio controlada por 

facções que em geral odeiam agentes penitenciários.      

Sites lucram com a venda de anúncios. Quanto maior a audiência da página, 

mais ela ganhará com publicidade. Segundo a empresa comScore, que mede 

audiência digital, o Pensa Brasil teve em dezembro passado 701 mil visitantes 

únicos, com média de três páginas vistas por visita (ou seja, 2,1 milhões de 

páginas vistas/mês). Jornal mineiro mais acessado na web, o "Estado de Minas" 

teve no mesmo mês 2 milhões de visitantes únicos e 16 milhões de páginas 

vistas (VICTOR, 2017). 

E um outro problema que leva à proliferação de notícias falsas por pessoas que 

realmente acreditam que elas sejam verdade está na prolidferação de filtros-bolha e 
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algoritmos. O efeito do filtro-bolha, que isola indivíduos em círculos de pessoas que 

pensam de forma parecida, faz com que pessoas tenham uma relação cada vez menos 

preocupada com a verdade do fato. Isso é preocupante, segundo alguns analistas: se 

grandes empresas ponto.com como Google e Facebook, têm seus modelos de negócios 

ancorados em audiência e engajamento (e que inevitavelmente aumentam com o buzz de 

notícias sensacionalistas e falsas), não seria prioridade para elas criar mecanismos de 

prevenção e punição aos autores de notícias falsas (BAZANELLA, 2017). 

Ou sejam, o pronblema é sério e demanda ações. Entre elas, há as agências de 

checagem, como veremos a seguir.  

 

Análise das agências fiscalizadoras 

 

  No dia 13 de abril deste ano, o Facebook informou que iria cancelar 30 mil 

perfis suspeitos da rede social, ou seja, contas fictícias que no entender da rede social 

estariam disseminando mentiras pelo Facebook. Foi uma manobra já esperada, já que a 

rede social é cada vez mais acusada de permitir o compartilhamento de notícias falsas 

entre seus usuários. Mark Zuckerberg insiste em declarar que o Facebook é uma 

empresa de tecnologia, não de mídia, ainda que haja muitas críticas á seleção de 

informações e notícias que as pessoas consomem ali.  

 A informação de cancelamento de perfis suspeitos pelo Facebook vai ao 

encontro de uma nova tendência que aumenta na medida em que a sociedade começa a 

perceber o quanto a proliferação de notícias falsas pode ser prejudicial à democracia. 

Em consequência, vão surgindo pelo mundo várias agências virtuais de checagem de 

notícias, que operam na tentativa de desmascarar notícias falsas que viralizam na 

internet e fora dela.  

As primeiras agências de fact-checking de notícias surgiram na década de 1990, 

nos Estados Unidos, numa época pré-internet comercial. Em 1991, o jornalista da 

emissora de TV CNN Brooks Jackson recebeu a incumbência de verificar e analisar se, 

durante as primárias para as eleições à presidência entre George Bush (pai) e Bill 

Clinton, o que eles diziam era mesmo verdade. O serviço foi considerado bastante 

satisfatório e Brooks acabou fundando a “Ad Police” – a primeira equipe a checar 
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propaganda eleitoral que se tem notícia
3
. Em 2003, Jackson criaria o primeiro site 

independente de fact-checking, o FactCheck.org, ativo até hoje. 

 

Até pouco tempo atrás, não havia internet, não havia canais de TV 24 horas, 

Twitter ou redes sociais. As pessoas recebiam informações filtradas pelos meios 

de comunicação, que trabalhavam como guardiões, detentores da notícia. Agora 

as pessoas são bombardeadas por informação, disse Jackson, num encontro de 

checadores realizado em 2014 na Argentina. “É aí que a imprensa precisa se 

reinventar, virar uma espécie de filtro para tantas histórias descabeladas” 

(Equipe Lupa, apud JACKSON, 2014) 

 

Falemos agora das agências brasileiras Lupa, Truco e Aos Fatos. Vou descrever 

como funciona cada uma e separar de cada site uma notíca que tenha passado pela 

checagem destas agências. 

 

Lupa 

 

A agência Lupa está na ativa desde 2015 e se intitula como uma agência de 

notícias – ela vende seus serviços (checagens) para diferentes veículos de comunicação 

interessados na veracidade de determinadas notícias. Além disso, a agência conta ainda 

com a ajuda financeita da Editora Alvinegra, empresa fundada por João Moreira Salles 

para fundar a revista Piauí. É no portal da revista Piauí que está hospedado o site da 

Lupa.  

O trabalho na agência, segundo informações de seu site, possui uma metodologia 

com oito passos: começa com a observação diária do que é dito por políticos, líderes 

sociais e celebridades em jornais, revistas, rádios, programas de TV e na internet. Suas 

afirmações são a matéria-prima das checagens produzidas pela agência. Ainda de 

acordo com as informações, ao selecionar a frase em que pretende trabalhar, a equipe da 

Lupa adota três critérios de relevância. Dá preferência a afirmações feitas por 

personalidades de destaque nacional, a assuntos de interesse público (que afetem o 

maior número de pessoas possível) e/ou que tenham ganhado destaque na imprensa ou 

na internet recentemente
4
. 

                                                 
3
 Do artigo “Mas de onde vem o fact-checking?”, disponível no link 

http://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2015/10/15/de-onde-vem-o-fact-checking/  
4
 Segundo informações contidas em http://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2015/10/15/como-fazemos-nossas-

checagens/ 
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A agência também costuma identificar o teor das notícias submetidas ao seu 

escrutínio com algumas etiquetas, que já foram publicadas em veículos da grande 

imprensa, como O Globo e Folha de São Paulo. Entre elas: Verdadeiro; Verdadeiro, 

mas...(quando o leitor merece mais informações, mesmo com a notícia correta); Ainda é 

cedo para dizer (pode vir a ser verdadeira, mas ainda não é); Exagerado (quando a 

informação está no caminho certo, mas houve exageros); Contraditório (quando a 

informação contradiz algo dito pela mesma fonte anteriormente); Insustentável (sem 

dados que comprovem a informação), Falso (comprovadamente falsa) e De olho 

(quando a notícia continua sendo monitorada).     

Aqui, vamos analisar como uma notícia relacionada à febre amarela passou pela 

checagem do site.  Em 6 de abril deste ano, o repórter Leandro Resende foi atrás da 

indormação que estava sendo difundida em redes sociais de que a vacina contra a febre 

amarela teria validade de apenas três anos.  Ele pesquisou, contrapôs dados e viu que na 

verdade ela valeria por 10 anos. E que o Brasil começaria a aplicar a recomendação da 

OMS, que pede a aplicação úinica da vacina para a vida toda.  O problema é que muitas 

pessoas liam o campo “Validade do lote” no documento que recebiam após a vacina, a 

data de 2020, daí chegavam a conclusão de que só valeria por três an os, já que estamos 

em 2017. Mas o “2020” do documento se referia na verdade à data limite para a 

aplicação da vacina – e não ao tempo de eficácia dela. 

A partir daí, Leandro então publicou sua matéria no site da agência com o título 

“A vacina da febre amarela no Rio só vale por 3 anos. Será?” O veredito da agência: 

 

 

 

Agência Truco 

 

O site de checagens Truco está situado no portal da Agência Pública, de São 

Paulo, fundada em 2011, e que, segundo dados do site, “aposta num modelo de 

jornalismo investigativo para manter a independência”. Ainda segundo o site, eles 

informam que o objetivo do Truco, está em “fiscalizar noticias lançadas na web, 
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declarações de políticos e personalidades públicas, além de dados falsos apresentados 

por partidos políticos como verdadeiros seria aprimorar o discurso público e a 

democracia, tornando as autoridades mais responsáveis por suas declarações“
5
.  

O Truco foi inaugurado durante o período eleitoral de 2014, a princípio com a 

finalidade de verificar as falas dos candidatos a presidente durante a propaganda 

eleitoral gratuita. Em agosto de 2015 eles passaram a checar as declarações de 

deputados federais, senadores e outras autoridades no Congresso Nacional, dentro do 

projeto Truco no Congresso, em parceria com o site Congresso em Foco, do UOL. A 

Agência Pública se define ainda como “uma organização sem fins lucrativos, com o 

objetivo de produzir reportagens investigativas que sejam de interesse p blico”
6
. Entre 

os financiadores, estão instituições como Fundação Ford. Instituto Betty e Jacob Lafer, 

Open Society Foundations. Ao contrário da Lupa, que avisa em seu site ser a única 

agência de checagem que não faz crowndfunding, a Agência Pública deixa claro que 

aceita doações para manter um jornalismo “radicalmente independente”, inclusive 

deixando no site a lista daqueles que já doaram para a produção de reportagens do site.      

  Assim como a Lupa, o Truco também utiliza de classificações (com desenhos 

derivados das cartas de baralho) para dar seu aval sobre a veracidade das notícias que 

são submetidas à checagem. São elas: Verdadeiro; Sem contexto; Contraditório; 

Discutível; Exagerado; Impossível provar; e Falso.  

 Vejamos agora uma notícia que passou pelo serviço de fiscalização do Truco: a 

de uma mudança no imposto de renda “que atingiria diretamente a classe média”, com 

um aumento na alíquota máxima de 27,5% para 35%, o que incidiria em grande parte 

para a classe referida. A notícia foi disponibilizada inicialmente em forma de corrente 

por um dos mais populares aplicativos da atualidade, o Whats App. 

 A mensagem rapidamente viralizou e milhares de pessoas a compartilharam. O 

serviço de checagem não só disponibilizou em seu site a notícia literalmente como foi 

publicada no aplicativo, como também, a exemplo da Lupa, expôs sua metodologia para 

verificar a procedência e a veracidade da corrente. O resultado foi publicado so site com 

matéria da repórter Patrícia Figueiredo em 23 de fevereiro de 2017: “Corrente no Whats 

App mente sobre mudança no Imposto de Renda”. Um exemplo do serviço de checagem 

e sua metodologia: 

 

                                                 
5
 Segundo informações em http://apublica.org/truco/ 

6
 Idem. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Volta Redonda - RJ – 22 a 24/06/2017 

 

 11 

Como o texto não indica quem seria o autor nem dá quaisquer pistas sobre a 

pessoa responsável por escrevê-lo, não foi possível solicitar a fonte primária do 

dado. Procurada, a Receita Federal informou que “desconhece as informações” 

divulgadas na corrente. O órgão reitera ainda que a informação de que uma 

nova alíquota está sendo criada “é falsa” e lembra que “qualquer mudança na 

tributação só pode ocorrer mediante alterações na legislação atual.”
7
 

 

Após deixar claro como foi a checagem e sua busca de outas fontes confiáveis, o 

veredito seguia abaixo da matéria: 

 

 

 

Aos fatos 

 

 A terceira agência de checagem aqui analisada será a carioca Aos Fatos, com 

base também em São Paulo. Segundo dados do site, a equipe acompanha diariamente 

declarações de políticos e demais “autoridades de expressão nacional e diversas 

colorações partidárias de modo a verificar se eles estão dizendo a verdade”
8
. 

 A checagem se dá por uma metodologia em sete passos que vai da seleção da 

declaração da autoridade, sua relevância, até a contextualização e sua classificação em 

cinco categorias: Verdadeiro; Impreciso; Exagerado; Falso; e Insustentável. 

 Para chegar à conclusão do teor da declaração, a notícia em questão é analisada 

por pelo menos um repórter e um editor, podendo em alguns casos necessitar o parecer 

de um terceiro jornalista da equipe. A empresa se define como uma instituição sem fins 

partidários e também realiza um serviço de “fact-checking sob demanda”, ou seja, 

vende seus serviços de consultoria e monitoramento a empresas e organizações da 

sociedade civil sem vinculações político-partidárias. Assim como as agênciass 

                                                 
7
 Matéria do Truco, disponível em http://apublica.org/2017/02/truco-corrente-no-whatsapp-mente-sobre-

mudanca-no-imposto-de-renda/ 
8
 Disponível em https://aosfatos.org/nosso-m%C3%A9todo/. 
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anteriormente analisadas, a Aos Fatos também possui parcerias com empresas 

ponto.com (como UOL e BuzzFeed Brasil) e, como a Truco, pede conteribuições via 

crowndfunding a leitores. Os doadores estão com seus nomes num link intitulado 

“Nossos benfeiotores”. Outro diferencial é que enquanto a Lupa está situada no site da 

revista Piauí e a Truco no site da Agência Pública, Aos Fatos possui seu próprio site – 

não pertence a nenhuma empresa maior. 

 Os dois exemplos analisados anteriormente neste artigo vieram de dados 

divulgados primeiramente na internet. O próximo trata de uma informação dada pelo 

ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ao tentar justificar o não uso da dívida ativa 

de grandes devedores para cobrir o rombo da previdência, Meirelles afirmara que “60% 

desses grandes devedores é composta por empresas quebradas”. Aos Fatos entrou então 

em contato com o Ministério da Fazenda, o qual, por meio de sua assessoria de 

imprensa, informou que o ministro teria usado dados da Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional, para chegar ao porcentual de 60%.  

Ao continuar a checagem, porém, a empresa de checagem não encontrou 

registros desse percentual no site da Procuradoria. Aos Fatos voltou a contatar a 

assessoria do Ministério da Fazenda, que se recusou a responder às seguintes perguntas: 

1) Qual o porcentual de empresas ativas que devem para a previdência? 2) Qual o 

percentual de empresas falidas ou em recuperação que devem para a previdência? 3) 

Qual o percentual de empresas inativas em dívida?  

A resposta do ministério: os dados não estavam disponíveis. Em vista disso, a 

agência, por meio dos repórteres Sérgio Spagnuolo e Tai Nalon publicou a matéria 

“Meirelles cita dado da previdência que técnicos do governo não confirmam”. Ao fim 

do texto, a classificação para a notícia:  

   

       

       INSUSTENTÁVEL 
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Considerações finais 

 

Não só as agências aqui analisadas estão buscando meios de restringir o número 

de notícias falsas. O Facebook recentemente lançou uma especie de “manual” para que 

o usuário da rede social consiga identificar notícias falsas. Entre os conselhos, estavam: 

“seja cético com as manchetes”; “investigue a fonte”; “verifique as evidências”; “olhe 

atentamente a URL”; “veja se a notícia saiu também em outros sites”; entre outras. 

Contudo, será que num tempo em que as pessoas consomem informações de modo cada 

vez mais apressado, e ainda, quando a proliferação de notícias (sejam falsas ou 

verdadeiras) ocorre de jeito muito mais veloz que anteriormente, elas atentariam para 

estes esforços? Parariam para perguntar...será que isso é verdade? 

Um exemplo de que agências de checagem são cada vez mais necessárias está no 

surgimento de sua contrapartida: agências especializadas em produzir e espalhar 

conteúdos falsos. Quais os motivos que levam alguém a lançar deliberadamente na 

internet falsas notícias? 

Na maior parte das vezes, como vimos anteriormente, a resposta é: atrair 

publicidade. Quanto mais cliques, mais publicidade para os donos destes sites, que não 

se incomodam com sensacionalismo, ética jornalistica (não há jamais a menção ao 

contraditório nas fake news disseminadas), nem com a verdade. Tudo se trata de 

negócios, como sustenta Beto Silva, dono da agência Pensa Brasil, responsável pela 

notícia de que o cantor Gilberto Gil teria criticado o juiz Sérgio Moro num show. A 

notícia publicada dizia: "Lula lutou muito pelo Brasil, não merecia esse juizinho fajuto, 

diz Gilberto Gil". Gil entrou na justiça e ganhou a causa, e Silva foi obrigado a tirar a 

notícia do site.  Entrevistado pela Folha de São Paulo, ele não se arrepende e diz que a 

direção de seu site é mesmo estimular o sensacionalçismo nas notícias, não só 

exagerando-as, como no sensacionlnalismo tradicional, mas também inventando: “O 

que fazemos são modificações para tornar a notícia mais fácil e interessante” (apud 

VICTOR, 2017). Mas o que é necessário ressaltar é seu descompromisso com relação à 

verdade:  

"Acredito que a verdade não existe. Isso é o meu ponto de vista. Existe o ponto 

de vista da Folha, cada um tem o seu. Quantas vezes os veículos de comunicação no 

Brasil tiveram que se retratar? Porque não existe uma verdade absoluta (...)” (Idem).  

O depoimento de Beto Silva é sintomático para uma reflexão sobre a avalanche 

de fake news pelo Brasil e no mundo e importante por demonstrar um ponto de vista 
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entre diversos em jogo sobre quem produz, quem compartilha e quem favorecido ou 

prejudicado como o fenômeno.  

Daí a importância cada vez maior de agências de fact-checking como resposta à 

proliferação de inverdades. Pode-se concordar que não exista verdade absoluta, mas o 

bom jornalismo, para sobreviver, deverá ser cada vez mais profissional e atento a uma 

nova geração de consumidores de informação, pessoas que não se acostumaram a 

checar a veracidade das informações com que são bombardeadas todas as horas do dia.  
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