
esquisa realizada pela PR Newswire 
feita com mais de 500 jornalistas 
consultados no Brasil e no México 
mostra a maneira como os profissio
nais util izam as redes sociais em suas 

apurações. No Brasil, a pesquisa foi aplicada em 
2011 e no México foi finalizada em julho. Nos dois 
países chamou a atenção o tipo de influência que 
o Twitter exerce junto à mídia. O estudo consta
tou que o microblog é a principal ferramenta com 
que os jornalistas contatam suas fontes. 

Em uma das questões os jornalistas apontam 
que, "das ferramentas que poderiam ajudar no 
trabalho jornalístico", o Twitter fica com 73,4% 
dos votos no Brasil e 78,2% no México . O 
Facebook vem logo depois com 18,7% da prefe
rência no Brasil e 13,2% no país norte-americano. 
Conforme conclusão da PR Newswire, "as redes 
sociais, baseadas em relacionamento e troca de 
informações, tornaram-se um canal para que jor
nalistas encontrem suas fontes". Quando indaga
dos se utilizavam as mesmas redes sociais para 
entrar em contato, 79,7% disseram que sim no 
Brasil e 76,8% disseram o mesmo no México. 

Os profissionais que responderam à pesquisa 
alegam que não só obtêm informações nas 
redes sociais como comparti lham conteúdo 
nesses mesmos canais. Dos jornalistas brasilei
ros, 33,8% afirmaram sempre replicar as maté
rias que escrevem em sites de relacionamento e 
22% garantiram comparti lhá-las ocasional
mente, enquanto 31,4% dos jornalistas mexica

nos frequentemente divulgam seu conteúdo e 
24,5% fazem isso ocasionalmente. 

Janaina Weigel, diretora de relações com a 
mídia & marketing da PR Newswire na América 
Latina, destaca que graças a pesquisa e a seus 
participantes é possível concluir que as redes 
sociais estão influenciando a forma de se fazer 
jornalismo no Brasil e no México. "Sem dúvida, 
as mídias sociais já foram incorporadas ao esco
po e à rotina de trabalho de muitos profissio
nais, em especial na área de comunicação. A 
forma de utilização pode variar e ainda há espaço 
para aprimorar melhores práticas." 
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Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 26, n. 282, p. 85, set. 2012.




