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is.
Rede TV!, José Roberto de Toledo, assinala que os

leitura apurada dos fatos, rapidez na veiculação das

levantamentos entregues aos veículos são informações

notícias, mapeamento amplo dos vários cenários

imprescindíveis no trabalho da imprensa. Mas ressalva

possíveis, além de objetividade e imparcialidade.

que é preciso ir além dos números consolidados para

Esses são alguns pré-requisitos e atributos, entre

analisar mais profundamente as diversas questões
um quadro mais amplo que aponte tendências",

para a disputa de outubro deste ano,
quando quase todas as cidades

Os

faz parte nas eleições anteriores.

prefeitos.
profissionais

envolvidos nesse tipo
de cobertura ressaltam
importância

das

pesquisas realizadas

em

todo o Brasil para abalizar,
com

parâmetros

mais

é

confiáveis, as notícias

ex

a

empresas de pesquisa que realizam
esse tipo de levantamento está bem
mais
relatórios

completo

atualmente,

detalhados,

com

informações

cruzadas e estudos mais bem estruturados
que permitem fazer análises mais complexas
para municiar o leitor ou telespectador com
informações novas e interessantes. Quando o

eleitoral.

uma empresa de pesquisa, os dados adicionais

o

veículo compra a pesquisa ou firma parceria com

tig

ar
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De acordo com Toledo, o trabalho das

relacionadas à disputa

O colunista de política

iliz

extrema importância observar o desempenho

clu
siv
a

próximos

comenta o especialista, que considera de

histórico do candidato ou do partido a que ele

do País vão escolher seus

ut

fin
s

abordadas na pesquisa. "Só assim é possível desenhar

na cobertura das eleições governamentais em nosso

pa
ra

outros, esperados pelos jornalistas que trabalham
País. Boa parte deles já está se preparando

A
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io

do jornal O Estado de S. Paulo e comentarista da

ed

Antecipação de informações e de tendências,
análise equilibrada das pesquisas de intenção de voto,

são enviados ao jornalista. No caso das demais
empresas

de

pesquisas,

Toledo diz que a maioria
já veicula essas informações
em seus sites. O Estadão
contrata a pesquisa eleitoral
do Ibope em parceria com a
Rede Globo para a praça de
São Paulo.
Além disso, ele entende
que a relação entre veículos
e

fornecedores

evoluiu

muito nos últimos anos e
em todas as esferas, desde
a corresponsabilidade das
informações divulgadas até
a realização de questionários

atendem

necessidades

desenvolvido.

ver

a

enorme

quantidade

público, além do uso de métricas

argumenta. O jornalista considera que no cenário

e

reduzem

atual é praticamente impossível cobrir as eleições sem

veículo

metodologias

e

que

do

io
n

de acertos das pesquisas nas últimas eleições",

do

as informações das pesquisas. Dada a importância que

essa ferramenta adquiriu nos processos democráticos

todos estão bem cientes dos seus

e a associação imediata que leitores, telespectadores,

compromissos com o público e com

ouvintes e internautas fazem entre o veículo de

a imagem de ambas as empresas, que

comunicação e a pesquisa divulgada por ele, o diretor

são sustentadas pela credibilidade.

do U O L afirma que a empresa jornalística que quer

"A divulgação com mais destaque

ser líder e conhecida pela credibilidade deve sempre

nos últimos anos das margens de

se associar a empresas de pesquisa que compartilham

erros é um desses critérios que

os mesmos valores.
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significativamente o risco de erro.
Toledo menciona que nessa relação

Embora considere as pesquisas de intenção de votos

sinalizam essas mudanças", afirma.

ferramentas importantes na cobertura jornalística,

do eleitor, o colunista classifica como

Asdrúbal Figueiró, diretor de jornalismo da Rede

ra

C o m relação à influência no voto

TV!, avalia que é

eleitor, seja para votar ou não naquele determinado candidato. Lembra

possível, a p a r t i r

que há pessoas que não votam justamente em quem está na liderança.

de

pa

inevitável. Segundo ele, de alguma forma o resultado vai influenciar o

outro

ponto

vista,
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a
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Embora considerando que ainda tenha muitos altos e baixos,

uma

jornalística

e partidárias do País também amadurecem. Para ele, a chegada da

qualidade

internet não tem acelerado nem retardado essas melhoras. "Trata-se

recorrer a dados

de uma ferramenta, e quem determina a qualidade do seu uso são os

estatísticos.

jornalistas, nesse caso", frisa.

emissora,

por

exemplo,

ainda

ex
c

o jornalista avalia que a cobertura das eleições tem melhorado
progressivamente, na medida em que as próprias instituições públicas

tig
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Olhar aguçado

Montar uma equipe experiente, com sólida formação jornalística,

não

cobertura
de
sem
A

contratou

nem fez parceria
com empresa

de

Flores, do UOL: hoje é
praticamente impossível não
recorrer às informações das
pesquisas

pesquisa. "Dentre

são algumas das metas e cuidados editoriais que precisam ser

os princípios que

observados durante a cobertura jornalística das eleições, de acordo

devem

com a percepção do diretor de conteúdo do U O L , Rodrigo Flores.

qualquer cobertura jornalística, as eleições exigem

e

ar

perseguir diuturnamente a isenção, o equilíbrio e a proporcionalidade

Até porque o jornalista alerta que existem muitos riscos de percurso, e

nortear

especial atenção em busca do equilíbrio e da isenção",
assinala Figueiró, para quem, de modo geral, as

pesquisa de intenção de voto.

pesquisas das principais empresas do setor são

de
st

um dos principais e mais temidos é a interpretação equivocada de uma
Ele frisa que muitas vezes o olhar aguçado e curioso de um profissional
que não se restringe apenas ao resultado e destrincha outras facetas da

'razoavelmente' confiáveis, sobretudo nas fases finais
das campanhas dos grandes centros.
O executivo ainda ressalta que todas as companhias

que podem reverter o quadro. "Entender o contexto em que a pesquisa

têm responsabilidades sobre o produto que oferecem

foi realizada, observar a metodologia da sondagem, e principalmente

aos consumidores e com os veículos de comunicação

observar a tendência dos números. Mais do que o momento, a notícia

essa percepção não poderia ser diferente. Por isso,

pode estar na tendência de alta ou de queda de cada candidato", reflete.

considera que a relação entre os responsáveis pelos

Na avaliação de Rodrigo Flores, as pesquisas feitas pelas principais

estudos e os veículos que divulgam esses dados deve

empresas do setor são de excelente qualidade, e diz isso acentuando

ser de confiança recíproca, porque a imagem de um

que os resultados comprovam a seriedade do trabalho que vem sendo

afeta a do outro.
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pesquisa pode revelar notícias muito relevantes e apontar reviravoltas
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