
Mídia social influencia pouco a tradicional 
Maria Fernanda Malozzi 
 
Até que ponto as mídias sociais dominam as pautas de jornais, revistas, rádio e TV? Esse foi o 
questionamento feito pela JWT que levou a agência a desenvolver o estudo "Verdades, 
Mentiras & Mídias Sociais", apresentado durante o Social Media Week, realizado em São Paulo 
semana passada. 
 
A pesquisa analisou 7.418 matérias das plataformas tradicionais para saber até que ponto as 
mídias sociais afetam a dinâmica de geração de notícias. 
 
Após estudo e comparação de reportagens de Veja, Época e "Jornal Nacional" com os assuntos 
mais comentados no Twitter, Facebook e Google Trends, chegou-se à conclusão de que as 
mídias sociais exercem pouca influência sobre as mídias tradicionais. Porém, os temas 
discutidos nos sites de relacionamento ainda são mais explorados dentro das pautas de 
comportamento e tecnologia. "Essa era uma discussão que tínhamos na agência. Chegamos à 
conclusão de que debates nas mídias sociais não influenciam diretamente as mídias 
tradicionais devido à falta de uma massa crítica independente no País", argumentou Ken 
Fujioka, head de planejamento da JWT, referindo-se aos blogs. 
 
O estudo mostra que nos Estado Unidos os blogs são fontes de informação tanto quanto os 
grandes veículos. Entre os exemplos citados estão o TMZ, o primeiro a informar sobre a morte 
de Michael Jackson; e o Gizmodo, que conseguiu adiantar novidades sobre um iPhone 4 depois 
que um profissional da Apple esqueceu o aparelho em teste na mesa de um restaurante. 
Também foi apontado o sucesso do Huffington Post, que foi vendido por US$ 315 milhões ao 
AOL. 
 
Outra conclusão a que chegou o estudo foi que grupos de comunicação usam as mídias sociais 
para descobrir talentos, como aconteceu com os cantores Justin Bieber e Luan Santana e os 
repórteres do "CQC". Dessa forma, o risco de errar é menor, pois essas pessoas já foram 
previamente aprovadas e aceitas pelo público online. 
 
Porém, as mídias sociais são pautadas pelas tradicionais. A cobertura aprofundada e os 
assuntos do cotidiano são tratados pela mídia tradicional e comentados nas redes sociais. 
"Mesmo que alguém lance um fato primeiro no Twitter ou no Facebook, a cobertura 
aprofundada e a maioria dos furos acontecem na mídia tradicional. Elas são diferentes", 
afirmou Cristiano Dias, creative technologist da JWT. 
 
O estudo mostra que os assuntos mais comentados no Twitter em todo o mundo no ano 
passado foram o vazamento de óleo no Golfo do México; a Copa do Mundo da África do Sul; o 
filme "A Origem", de Christopher Nolan; o terremoto no Haiti; iPad; Google Android; o cantor 
Justin Bieber; o filme "Harry Potter e as Relíquias da Morte", de David Yates; Polvo Paul; e a 
vuvuzela. Os dois últimos, segundo a pesquisa, foram os únicos fatos genuinamente originados 
nas mídias sociais. 
 
O Polvo Paul, por exemplo, foi trending topic mundial no Twitter, mas só foi citado três vezes 
pela revista Época. A primeira reportagem trouxe explicação sobre ele; a segunda falou sobre 
a sua morte; e na terceira ele foi citado com ironia em referência ao presidente Lula, na coluna 
de Guilherme Fiúza. Nas capas de Veja, nenhuma citação ao polvo foi encontrada. Já o "Jornal 
Nacional", de acordo com o estudo, noticiou todas as previsões do polvo acerca do Mundial na 
África do Sul. 
 
O estudo afirma ainda que, além de Copa do Mundo e eleições, o assunto que o "Jornal 
Nacional" mais comentou em 2010 foi o caso dos mineiros soterrados no Chile, com 22 
menções entre os 313 programas do ano. 
 
Já a Veja dedicou nove capas seguidas criticando o PT. Mesmo assim, Dilma Rousseff foi eleita. 
"Isso mostra que nem sempre as mídias tradicionais influenciam as atitudes das pessoas", 
falou Patrice Lamiral, diretor de estratégia digital da JWT. 



 
O Social Media Week reuniu publicitários, estudantes e especialistas em internet durante toda 
a semana passada (7 a 11) na Faap (Fundação Armando Álvares Penteado). A conferência 
discutiu as principais tendências das mídias sociais e aconteceu simultaneamente em sete 
cidades no mundo. Além de São Paulo, foi realizada em Nova York, Londres, Berlim, Roma, 
Paris e Toronto. O Social Media Week, que teve patrocínio de Oi, Fiat, iG, PepsiCo, Santander e 
Lomadee, terá outra edição mundial em setembro deste ano. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 14 fev. 2011, p. 13.  


