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Pensando nos meios de comunicação que você conhece, em relação ao conteúdo divulgado 
você diria que eles são... ? (%)  

Independência da imprensa diminui no período de 10 anos 

PERCEPÇÃO GERAL 

Base : 

2017= 208 jornalistas

2007= 400 jornalistas 



LIBERDADE DE IMPRENSA no Brasil diminui drasticamente  nos últimos 10 
anos

PERCEPÇÃO GERAL 

« Voce concorda ou discorda que `Nos últimos 4 anos/ 5 anos 2017, você diria que em termos de liberdade de 
imprensa, a situação no Brasil ....... ? 

Base : 2017= 208 jornalistas

2007= 400 jornalistas 



LIBERDADE DE IMPRENSA no Brasil diminui drasticamente nos 
últimos 10 anos.

PERCEPÇÃO GERAL 

« Você concorda ou discorda que `Nos últimos 4 anos/ 5 anos 
2017, você diria que em termos de liberdade de imprensa, a 
situação no Brasil ....... ? 

INDICADOR DE LIBERDADE DE 
IMPRENSA*

-38-38

*Total de melhorou – total de piorou

Base : 2017= 208 jornalistas

2007= 400 jornalistas 



Temer é o presidente que mais influenciou nesta queda. 

PERCEPÇÃO GERAL 

E na sua opinião, qual governo mais interfere (ou interferiu) na imprensa 
brasileira ? 

Ponderando por 

%

Base: 208 jornalistas em 2017 

Ponderando por 

tempo de gestão:

Temer 98%

X

3 presidentes 

anteriores 2%



Quadro se mantem relativamente estável nos últimos 10 anos, mas os 
grandes veículos perdem força como veículos mais independentes em 2017. 

PERCEPÇÃO GERAL 

Você concorda ou discorda que “ Em cidades 
pequenas a liberdade é menor ”

Você concorda ou discorda que “ Quanto maior o 
veículo, maior a liberdade”

Base:

2017= 208 jornalistas

2007= 400 jornalistas 



FATORES INIBIDORES DA IMPRENSA LIVRE 

46

82

61

44 43 42

Listamos alguns fatores que podem influenciar na liberdade de imprensa. Eu gostaria que você 
indicasse três, por ordem de importância para a “imprensa amordaçada”; sendo que o 
primeiro lugar deve ser dado ao fator de maior peso e assim em diante.

Forte incidência de várias  formas de intimidação e supressão de liberdade de imprensa.

%

Base: 208 jornalistas 

18
13 12

8
4

26

Ações de censura prévia Agressões, intimidações 

e hostilidades contra 

jornalistas e veículos de 

forma presencial

Temor pela segurança no 

exercício da profissão

Processos movidos 

contra veículos e 

jornalistas

Impedimento de fazer 

cobertura

Agressões, intimidações 

e hostilidades contra 

jornalistas e veículos 

pelas redes sociais

1º menção total de menções



No seu dia-a-dia de trabalho em relação as suas matérias, qual o grau de liberdade 
profissional que você tem: Você me diria que tem...? (%)  

Parte dos profissionais sente no seu cotidiano a perda de autonomia.

VIVÊNCIA PROFISSIONAL

.

Base:

2017= 208 jornalistas

2007= 400 jornalistas 



“Eu vou ler alguns tipos de pressão profissional que um jornalista pode sofrer no seu trabalho 
e gostaria que você me dissesse se já sofreu algumas delas. Você sofreu...”. (%)  

Cresce a pressão: apenas 3% dos jornalistas declarando que não sofreram algum tipo de 
pressão nos últimos 5 anos. 
Crescem ameaças de demissões, demissões efetivas e manipulação de dados no período. 
Assédio moral, incluído na pesquisa em 2017, atinge metade dos profissionais.

VIVÊNCIA PROFISSIONAL

Base: 

2017= 208 jornalistas

2007= 400 jornalistas 



VIVÊNCIA EM COBERTURA EXTERNA

Realiza cobertura 
externa

A imensa maioria dos profissionais faz ou fez cobertura fora da 

redação e ¾ destes sofreram alguma pressão ou risco no trabalho.

10

56

59

Agressão moral

Falta  de segurança para 

cobertura externa 

Pressões e Riscos sofridos 
em cobertura externa %

Base: 208 jornalistas 

90

Faz ou já fez Não faz

76

12

36

53

56

Sobre algum tipo de ameaça ou 

se sentiu em risco

Agressão física da PM

Reação agressíva da população

Ameaça no exercício da 

profissão 

Agressão moral

Base: 187 jornalistas 



“Você concorda ou discorda que “A pressão econômica é pior que a pressão 
política” (%)  

A força de pressão econômica diminui, provavelmente pela maior pressão de 
políticos e pela menor presença de anunciantes privados na imprensa.

INFLUENCIADORES OU PRESSIONADORES DA LIBERDADE 

Base:

2017= 208 jornalistas

2007= 400 jornalistas 



“Em sua opinião, algum destes itens interfere na linha editorial do seu veículo?” (%)  

O policiamento faz parte da rotina do profissional de jornalismo, 
com apenas 20% percebendo uma total liberdade na linha do veículo. 
E, em média, cada profissional sente impacto de dois agentes de pressão.

INFLUENCIADORES OU PRESSIONADORES DA LIBERDADE 

..

Base: 208 jornalistas 



“Qual é o tipo de empresa/ órgão que mais anuncia no veículo em que você trabalha: 
Você me diria que são ........” (%)  

Recessão faz com que a presença dos anunciantes privados diminua 
nos últimos anos; o que pode explicar  em parte a menor pressão 
econômica.

ANUNCIANTES NA IMPRENSA

Base:

2017= 208 jornalistas

2007= 400 jornalistas 



Maior “cerceamento da imprensa“ faz com que quase a totalidade dos jornalistas 
ache que a imprensa não representa mais a visão da sociedade; 
quadro agravado nos últimos 10 anos. 

PAPEL DA IMPRENSA COMO PORTA VOZ DO CIDADÃO

“ Você concorda ou discorda que ‘a imprensa no Brasil representa a opinião da base 
da sociedade brasileira ”. (%)

Em 2017 

somente 6%
concordam 
muito que a 

imprensa 
representa a representa a 

sociedade 
brasileira 

Base:

2017= 208 jornalistas

2007= 400 jornalistas 



LIBERDADE 
DE IMPRENSA 
NA AMÉRICA 
LATINA 
E NOS EUA
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LIBERDADE DE IMPRENSA NA AMÉRICA LATINA

Você concorda ou discorda que ‘A liberdade de imprensa está diminuindo na 
América Latina’ (%)

LIBERDADE DE IMPRENSA na América Latina diminui nos últimos 
10 anos 

Base: 

2017= 208 jornalistas

2007= 400 jornalistas 



LIBERDADE DE IMPRENSA NA ERA TRUMP

E pensando nos EUA, você acha que o presidente Trump 
representa para a liberdade de Imprensa uma...

A eleição de Trump gerou grande preocupação sobre a 
LIBERDADE DA IMPRENSA americana.

23
31

14 22

25

25
23

7 10 4 2
16

4 10

Base: 208 jornalistas 

70
59

82 76
59

71 67

31 25

Total Masculino Feminino Até 40 41 e mais Midias 

tradic.

Internet

Grande ameaça Pequena ameaça Nenhuma ameaça



LIBERDADE DE IMPRENSA NOS ANOS TRUMP

E pensando nos EUA, você acha que o presidente Trump 
representa para a liberdade de Imprensa uma...

A eleição de Trump gerou grande preocupação sobre a liberdade da imprensa 
americana. Mulheres e mais jovens são os mais sensibilizados e,  assustou 
igualmente profissionais de mídias tradicionais e das novas mídias. 

23
31

14 22

25

25
23

7 10 4 2
16
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Base: 208 jornalistas 

70
59

82 76
59

71 67

31 25

Total Masculino Feminino Até 40 41 e mais Midias 

tradic.

Internet

Grande ameaça Pequena ameaça Nenhuma ameaça



CONCLUSÕES 

6



CONCLUSÕES

LIBERDADE DE IMPRENSA em CRISE

Meios de 
comunicação são 
independentes 

Meios de 
comunicação são 
independentes 

2007 2017

42% 22%

Base: 208 jornalistas 

Liberdade de 
imprensa PIOROU
nos últimos 5 anos 

15% 54%

Tem total ou 
muita liberdade 
para trabalhar 

58% 41%



CONCLUSÕES

Crescimento da  pressão sobre os jornalistas

2007 2017

Pedido de 
manipulação de 

dados 
39% 47%

Sofreram...

Base: 208 jornalistas 

Ameaça de 
Demissão
Ameaça de 
Demissão 13% 30%

Demissão efetiva 9% 18%

dados 
39%
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