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Qualidade editorial: proposta de um ambiente e de uma ferramenta para avaliação de qualidade1
Josenildo Guerra2
Universidade Federal de Sergipe
Resumo: A avaliação de qualidade editorial jornalística é um desafio que se mostra para o futuro do jornalismo, dentro de uma política de accountability voltada para cobrar as responsabilidades que os órgãos produtores de notícia têm nas sociedades democráticas. Apesar de existentes, contudo, as experiências de avaliação jornalística, com maior ou menor ênfase em qualidade
editorial, são ainda poucas e dispersas. O que este paper pretende apresentar é um sistema de
avaliação de qualidade editorial, desenvolvido no âmbito de uma pesquisa aplicada e de desenvolvimento experimental, em fase de testes, cujo objetivo é facilitar a operacionalização de processos de avaliação de qualidade e difundir uma cultura de avaliação tanto junto a empresas
quanto também junto ao público.
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1. O conceito do sistema
O sistema3 objeto deste artigo está em fase final de desenvolvimento no âmbito
da pesquisa Gestão da qualidade em organizações jornalísticas: um panorama inicial, no período 2016/2-2017/1. Trata-se de uma ferramenta inovadora (Stal, 2007) em
relação a instrumentos de avaliação e ambientes de gestão de pesquisas para fins de ava-
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liação de qualidade. Propõe a avaliação de produtos jornalísticos em três níveis: uma
avaliação especializada, feita pelo grupo de pesquisa; uma autoavaliação da organização
avaliada; e uma avaliação por parte dos usuários dos serviços jornalísticos, que visa
tanto obter sua percepção de qualidade quanto converter-se em um instrumento de literácia mediática (Pereira; Pinto; Moura, 2015, p. 12).
Em caráter adicional, o sistema proposto se constitui num instrumento flexível
que permite a elaboração de variados formulários de avaliação, cada qual com seu objeto, pelos diferentes grupos de pesquisa que venham a utilizá-lo, com seus próprios formulários de avaliação ou com formulários compartilhados. Além disso, constitui-se
num ambiente de avaliação de qualidade editorial, que tanto armazena avaliações que
podem ser acessadas pelos diferentes usuários (pesquisadores, públicos e representantes
de produções avaliadas), em diferentes momentos, quanto promove reflexão e análise de
parâmetros de desempenho editorial entre esses mesmos grupos de usuários.
Apresentadas essas ideias gerais, quatro pontos serão na sequência desenvolvidos: a) apresentação de um breve estado da arte sobre a discussão da qualidade aplicada
ao jornalismo e de instrumentos de avaliação disponíveis, com a indicação de qual
abordagem será a empregada nesta investigação; b) apresentação do paradigma jornalístico que servirá de quadro teórico de referência, a partir do qual serão estabelecidos os
fundamentos dos requisitos de qualidade editorial a serem empregados; c) apresentação
dos fundamentos metodológicos da proposta de Pesquisa Aplicada e de Desenvolvimento Experimental (P&D) (Manual Frascati, 2002; Guerra, 2015); e, finalmente, d) a apresentação do sistema.

2. Qualidade em Jornalismo
Embora a discussão sobre a qualidade jornalística seja difundida, tanto a partir
de críticas quanto a partir da sua reivindicação, sobretudo, por empresas, há pelo menos
duas grandes lacunas em se tratando de jornalismo4. A primeira é a ainda incipiente e
dispersa elaboração do tema no ambiente acadêmico destinado aos estudos em jornalis-
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mo5, capaz de estruturar conceitualmente uma abordagem que aglutine os vários esforços. A segunda, a ausência de métodos e critérios mínimos capazes de aferir a qualidade
editorial de organizações jornalísticas em níveis aceitáveis de confiabilidade.
Apesar disso, a qualidade editorial é apontada como uma das condições necessárias às organizações jornalísticas para superar a atual crise vivida pelo setor (Anderson,
Bell, Shirky, 2012; Meyer, 2007) e manter-se como uma instituição social de referência
para as sociedades democráticas. Segundo Meyer (2007), o jornalismo é uma atividade
que produz influência social e comercial. Por isso, produtos jornalísticos de baixa qualidade tendem a perder credibilidade e em consequência, sua influência comercial, abalando a sustentabilidade da organização no longo prazo.
Lideranças organizacionais do setor (Brito 2011; Arrais, 2012) também avaliam
que o futuro do jornalismo e das organizações jornalísticas passa pela necessidade de se
manter e buscar a qualidade. Judith Brito, por exemplo, ex-presidente da Associação
Nacional de Jornais (ANJ), afirma que “vivemos um momento especial, histórico, em
que paradigmas estão mudando. Não muda, no entanto, a necessidade das sociedades de
terem informações, opiniões, e jornalismo de qualidade” (Brito, 2011). Nessa direção,
Fengler afirma que o investimento em qualidade e transparência figura como uma possível vantagem competitiva para os jornais (Fengler et al, 2014, p. 10), frente a tantas
outras opções de conteúdo que disputam a atenção da audiência no ambiente da internet.
A preocupação com a qualidade editorial6 tem gerado o esforço de desenvolver
métodos e instrumentos destinados a medi-la. Em 2007, o International Center for Media and the Public Agenda (ICMPA) publicou o trabalho “Openness & Accountability:
A Study of Transparency in Global Media Outlets”, que avaliou 25 organizações jornalísticas com base em cinco critérios (ICMPA, 2007):
- correção: disposição para publicamente corrigir os erros;
- propriedade: divulgação sobre a propriedade das organizações;
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- política de pessoal: orientação para situações que envolvam conflitos de interesse;
- política editorial: divulgação de princípios e orientações editoriais;
- interatividade: abertura para comentários e críticas dos consumidores.
Os resultados foram apresentados no site da instituição, com gráficos e textos informativos. Não se tem notícias de que tenha sido reaplicada nos anos seguintes.
Figura 1 – Print de parte dos resultados da pesquisa Openness & Accountability: A Study of Transparency in Global Media Outlets

Fonte: International Center for Media and the Public Agenda (ICMPA).

Essa mesma metodologia foi replicada, na sequência, por um grupo de pesquisadores brasileiros, no trabalho “Gestão da qualidade da informação no contexto das
organizações: percepções a partir do experimento de análise da confiabilidade dos jornais eletrônicos” (Sordi, Meireles e Grijo, 2008), para avaliar os “dez maiores jornais
brasileiros em termos de circulação média diária, segundo apurado pela Associação Nacional de Jornais (ANJ)” (Sordi, Meireles e Grijo, 2008, p. 174). A preocupação dos
autores foi com a qualidade da informação, a partir da sua confiabilidade.
Quadro 1 – Nível de transparência de organizações jornalísticas medido por Sordi, Meireles e Grijo
(2008)
Correção
Propriedade
Política de
Política
Interatividade
Nível* de
Jornal
Folha de São

de erros
4

3

emprego
0

editorial
2

3

transparência
2,4
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Paulo
O Globo
O Estado de
São Paulo
Extra
Zero Hora
Diário
Gaúcho
Correio do
Povo
Super
Notícia
O Dia

2
2

4
3

0
0

0
1

3
3

1,8
1,8

0
0
0

4
2
2

0
0
0

0
0
0

1
1
1

1
0,6
0.6

0

0

0

0

1

0,2

0

0

0

0

1

0,2

0

0

0

0

0

0

*Nível de transparência: 0 = inexistente 1 = pouca 2 = média 3 = boa = 4 total
Fonte: Sordi, Meireles e Grijo (2008, p. 181)

Em 2010, a Unesco lançou um conjunto de quatro publicações sobre qualidade
em jornalismo (Rothberg, 2010; Christofoletti, 2010; Guerra, 2010; Cerqueira, 2010).
Uma destas, “qualidade jornalística: ensaio para uma matriz de indicadores”, propunha
exatamente uma matriz de indicadores, que pudesse contribuir para os “processos de
autoavaliação das empresas jornalísticas” e “servir de subsídio a projetos que tenham
aplicação em políticas de qualidade e em programas de excelência jornalística”. O seu
objetivo é “estruturar um conjunto de quesitos geradores de respostas capazes de revelar
informações relevantes para a gestão de qualidade em empresas controladoras de veículos jornalísticos comprometidos com o interesse público” (CERQUEIRA, 2010, p. 13).
O instrumento de avaliação sugerido está estruturado da seguinte forma:
1 – Requisitos de Qualidade
1.1 – Responsabilidade da Direção / Liderança
1.2 – Estratégica e Planos
1.3 – Informação e Conhecimento
1.4 – Audiência e Sociedade
2 – Gestão da Qualidade
2.1 – Monitoramento e Gerência
2.2 – Recursos Humanos
2.3 – Política Editorial e Inovação
2.4 – Relacionamento com anunciantes
Cada um desses itens contém vários indicadores a partir dos quais se pode inferir
o maior ou menor compromissos com práticas que levam à qualidade editorial.
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Em 2012, a Unesco lançou outro documento, intitulado “Indicadores de qualidade nas emissoras públicas – uma avaliação contemporânea”, que contem 188 indicadores, estruturados em dez eixos (Bucci, Chairetti, Fiorini, 2012, p. 25):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Transparência de gestão
Diversidade cultural
Cobertura geográfica e oferta de plataformas
Padrão público (democrático e republicano) do jornalismo
Independência
Interação com o público
Caráter público do financiamento
Grau de satisfação da audiência
Experimentação e inovação de linguagem
Padrões técnicos

Para a avaliação de cada indicador, propõe-se uma escala de pontuação que varia
de 1 (um) a 5 (cinco), onde 5 é a pontuação máxima. Quanto maior a pontuação final
somada dos indicadores, mais próxima dos padrões de qualidade a organização pública
avaliada estará (Bucci, Chairetti, Fiorini, 2012, p. 26).
Outra iniciativa de avaliação, criada em 2011, é a promovida pela Associação
Nacional de Jornais, através do seu Programa Permanente de Autorregulamentação.
Esse programa “tem por objetivo assegurar que todos os filiados mantenham práticas e
ações que permitam aos leitores acessar, demandar e obter respostas dos responsáveis
pelos jornais. E essas práticas e ações deverão ser públicas e transparentes para quem lê
o jornal” (ANJ). Na cartilha, que informa e orienta a implementação de ações para os
associados, a ANJ destaca “cinco caminhos de boas práticas que, entre outros, podem
ser seguidos”:
1.
2.
3.
4.

Reconhecimento e publicação de erros.
Canais de atendimento aos leitores.
Publicação de cartas/ e-mails de leitores.
Fóruns de análise crítica.
- Ombudsman
- Conselho Editorial
- Conselho de Leitores
5. Processos de relacionamento com os leitores.
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Ao se cadastrar no programa, os associados têm de informar quais dessas boas
práticas eles incorporam. E a ANJ informa, na página do programa, as práticas adotadas
pelas empresas associadas.
As ferramentas até agora citadas são predominantemente adequadas para a avaliação de compromissos editoriais e estrutura de funcionamento. Mas, há também instrumentos destinados à avaliação de recursos técnicos e tecnológicos, como o livro
“Ferramentas para Análise de Qualidade no Ciberjornalismo” (Palácios, 2010), que reúne nove ferramentas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Catalogação de Cibermeios
Análise Geral de Qualidade em Cibermeios
Análise de Hipertextualidade em Cibermeios
Análise de Interatividade em Cibermeios
Análise de Multimidialidade em Cibermeios
Análise de Designem Cibermeios
Análise de Bases de Dados em Cibermeios
Análise de Memória em Cibermeios
Análise de Blogs em Cibermeios

De acordo com Palácios, a criação dessas ferramentas partiu “da experiência
acumulada do grupo de pesquisadores envolvidos no projeto”, cujo primeiro passo foi
estabelecer “parâmetros básicos para análise das características de um site na Internet e,
em seguida, buscar maneiras de aperfeiçoá-lo e desdobrá-lo para análises mais reﬁnadas” (Palácios, 2010, p. 3).
Esse conjunto de instrumentos de avaliação, alguns aplicados e outros ainda
pendentes de aplicação, demonstra, por um lado, a concretização de esforços no sentido
de desenvolver instrumentos de avaliação, mas uma ainda incipiente sistematização de
padrões de avaliação. Como consequência, não se tem uma escala comum para mensurar os níveis de desempenho e nem uma sistemática de divulgação de resultados mais
acessíveis tanto para o conjunto da comunidade científica dedicada ao tema quanto,
principalmente, para a sociedade tomar conhecimento dessas avaliações.
Em que pese as diferenças de abordagens em cada estudo, há um fundamento
comum neles que é a preocupação com a qualidade. Por isso, uma decisão inicial é convergir para uma definição clara e precisa de qualidade que norteie os processos de avaliação. Apesar da dispersão e da falta de sistematicidade dos estudos de qualidade em
7
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jornalismo, esta é uma prática já bastante desenvolvida em outras áreas. No rol desta
tradição, que perpassa correntes de estudos ligadas à administração e à engenharia de
produção, desenvolveu-se padrões internacionais de medição de qualidade reunidos nas
normas ISO de qualidade, no Brasil, editada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Os requisitos dessas normas são “genéricos e destinados a ser aplicáveis
a todas as organizações, independentemente do seu tipo, tamanho e do produto e serviço
que provê” (ABNT NBR ISO 9001:2015, p. 1), ainda que existam normas específicas
de acordo com a natureza dos diferentes setores que fazem uso dela.
É com base nos fundamentos desta norma que o sistema de avaliação aqui proposto foi desenvolvido. Segundo a norma ABNT NBR ISO 9001:2015, qualidade é o
“grau no qual um conjunto de características inerentes satisfaz a requisitos”, sendo requisito a “necessidade ou expectativa [em relação a um produto ou serviço] que é expressa, geralmente, de forma implícita ou explícita”. Uma síntese possível do conceito
de qualidade destaca a comparação entre características apresentadas pelos produtos e
os requisitos: a) necessários para o seu funcionamento; e b) esperados pelos usuários.
Quanto mais próximas as características estiverem dos requisitos, maior a qualidade.
Uma questão chave que surge a partir desta definição é: quais são os requisitos a
serem atendidos, e em que grau, para se afirmar que um produto jornalístico é de qualidade? Cabe esclarecer que tais requisitos se distribuem nas organizações jornalísticas
em três dimensões: 1) gestão editorial, que envolve compromissos, planejamento e recursos (materiais e humanos), aspectos que credenciam a atividade, de modo preliminar
para o bom jornalismo; 2) processos, conjunto de procedimentos que visam implementar o trabalho com vistas à realização do produto; e 3) o produto propriamente dito, que
é o resultado do processo de produção (Guerra, 2010).

3. Paradigma Normativo do Jornalismo (ou da Mediação)
Os estudos em jornalismo comportam tensões tanto de abordagens (correntes de
entendimento diferentes sobre a atividade) quando de métodos (a forma de abordar teoricamente o jornalismo e a postura resultante de investigação sobre a atividade). No
8

SBPJor – Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo
14º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo
Palhoça – Unisul – Novembro de 2016

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

primeiro caso, há diferentes formas de situar o conflito, seja considerando a tensão entre
abordagens “prescritivas” e “descritivas” (Christians et al, 2009) ou “normativa” e “dominação/alternativo” (Marinho, 2015, p. 35), a partir do seu papel na sociedade; seja
considerando a tensão entre o “paradigma da mediação” e o “paradigma construcionista”, a partir do problema do conhecimento produzido sobre os fatos (Guerra, 2008).
Sobre os métodos, o problema reside na adequação das metodologias e referenciais teóricos usados para pesquisar o jornalismo. Machado (2005) propõe uma distinção entre "estudos em jornalismo", “realizados com metodologias oriundas em outros
campos de conhecimento” e "teorias do jornalismo", “responsáveis pela experimentação
metodológica dentro do campo”. Na primeira, predominam problemas postos por motivação originada no âmbito das Ciências Sociais e Humanas. Na segunda, prevaleceria o
caráter de Ciência Social Aplicada, motivada pelo viés interno de questões próprias da
atividade (Machado, 2005, p. 8; ver também Meditsch, 2004 e Franciscato, 2005).
As abordagens descritivas, “dominação/alternativa” e construcionistas têm um
alinhamento crítico em relação aos fundamentos que moldaram o jornalismo moderno
nas bases em que o conhecemos atualmente. Mas, não conseguiram gerar um modelo
diferenciado de prática, estruturado em valores éticos e técnicas profissionais que reconfigurassem os padrões profissionais vigentes. Por isso, embora se constituam em importantes fontes de reflexão crítica sobre o jornalismo, não se constituíram em referências
para novos padrões pela insuficiência propositiva que lhes é característica.
As abordagens normativas e do paradigma da mediação formam um outro alinhamento conceitual e de valores que sistematizam o modelo de jornalismo contemporâneo. São um só paradigma, analisados sobre diferentes ângulos. O primeiro se refere a
papeis que a atividade desempenha na atividade, com ênfase nos compromissos erigidos
em sociedades democráticas. O segundo tem foco no problema do conhecimento, tendo
a discussão dos compromissos com a verdade e com a objetividade como centro de suas
preocupações. Para situar essa corrente de pensamento, vamos passar a adotar a expressão Paradigma Normativo.
É no âmbito do Paradigma Normativo que podem ser identificados os requisitos
fundamentais da atividade jornalística necessários para a implementação de processos
de avaliação de qualidade. Essas bases foram construídas e aperfeiçoadas ao longo do
9
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processo de institucionalização (Berger, Luckmann, 1995, p. 79ss) da atividade, em cujo
movimento foram tipificados conceitos, valores e procedimentos técnicos característicos
da profissão. E tal tipificação se deu tanto no âmbito interno à instituição (criando a
identidade de um grupo profissional) mas também no externo (demais instituições e
atores sociais), estabelecendo contratos e expectativas recíprocas em relação prerrogativas e responsabilidades para o trabalho da imprensa (Guerra, 2008, p. 143-144).
As prerrogativas dizem respeito às condições que a atividade exige para que
possa honrar com as suas responsabilidades. A liberdade de expressão, por exemplo, é
uma prerrogativa. Sem prerrogativas garantidas, não é possível se exigir o cumprimento
das responsabilidades acordadas7. Para a discussão sobre a qualidade, assume-se como
premissa que as prerrogativas estejam sendo atendidas, a partir do que as exigências em
relação às responsabilidades passam a ser constituir uma contrapartida.
As responsabilidades (atribuídas, contratadas ou voluntárias) da atividade jornalística estão na base dos processos de accountability (McQuail, 2003; Fengler, et al
2014), os quais visam demandar que os veículos jornalísticos prestem contas acerca de
suas ações, abrindo-se ao escrutínio público, sobre as decisões e ações editoriais adotadas.
Nesse sentido, os processos de avaliação de qualidade podem ser considerados
instrumentos de accountability, na medida em que buscam medir o desempenho da atividade jornalística em relação às suas responsabilidades, às quais geram necessidades e
expectativas (os requisitos) por parte da sociedade em relação ao trabalho da imprensa.
São dois os grupos de responsabilidades da atividade jornalística. Um, que pode
ser chamado de responsabilidades primárias, diz respeito ao atendimento de requisitos
básicos sem os quais não se pode afirmar tratar-se de uma atividade jornalística, a saber:
- verdade/objetividade, o compromisso com o factual, com a não transposição da
fronteira que separa a realidade da ficção (Guerra, 2008, Traquina, 2004);
- relevância, a necessidade do trabalho de seleção, seja para a administração de
recursos finitos, como de espaço/tempo de veiculação quanto de equipamentos e pesso-

7

O Media development indicators: a framework for assessing media development (UNESCO, 2008) é um
exemplo de instrumento que avalia condições ambientais que garantam as prerrogativas.
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as para produção, seja para filtrar o que tem interesse/importância do que não tem para a
audiência e a sociedade (Guerra, 2008, Silva, 2014, Wolf, 1992);
- atualidade, a necessidade que o trabalho jornalístico tem de dar conta do momento presente (Franciscato, 2005);
O segundo grupo de responsabilidades pode ser chamado de derivadas, e se desdobram pelo menos em dois grupos, por exemplo. Responsabilidade social e política,
aquela que expressa demandas contextuais dos ambientes sociais e políticos nos quais a
atividade se realiza, como a fiscalização e a transparência em relação aos agentes de
poder, a contribuição para a formação de uma agenda pública com temas relevantes, a
promoção da pluralidade, etc. (Norris & Odugbemi, 2008; Canela, 2007; Gentilli, 2005;
Gomes, 2004). E responsabilidade comunicativa, aquela que expressa demandas de informação a serem contempladas pelo aparato técnico-tecnológico pelo qual a atividade
jornalística é realizada. Quanto mais adequadamente equipado e ajustado, do ponto de
vista dos recursos tecnológicos, às necessidades jornalísticas de profissionais e da audiência/sociedade, mais eficaz tende a ser sua comunicação com seu público. Nesse segundo grupo de responsabilidades derivadas estão, por exemplo, as ferramentas contidas em Palácios (2011)
A avaliação de qualidade deve, portanto, a partir desse feixe de responsabilidades básicas, que pode ser certamente detalhado e expandido, extrair os requisitos para a
medição da performance jornalística de uma organização. O que se pretende com o instrumento aqui proposto é que as várias iniciativas de qualidade que têm sido testadas e
implementadas, ainda que de modo incipiente, possam convergir em aspectos básicos
relativos a uma metodologia comum que contenha uma escala padrão de medição de
desempenho. E que essas avaliações estejam reunidas num ambiente no qual avaliadores
independentes (como os pesquisadores), as organizações avaliadas e o público possam
interagir, fortalecendo uma cultura de avaliação no segmento jornalístico.

4. Pesquisa Aplicada e de Desenvolvimento Experimental
A proposta desta pesquisa sobre qualidade em jornalismo se enquadra na modalidade de Pesquisa Aplicada e de Desenvolvimento Experimental (P&D) (Manual
11
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Frascati, 2002, p. 38). Trata-se de uma pesquisa que visa buscar uma solução para um
problema prático (pesquisa aplicada) e de implementar esta solução, em alguma medida,
para gerar um constructo capaz de operacionalizar a solução proposta (desenvolvimento
experimental). O resultado principal deste movimento é a inovação (Stal, 2007), que
traga consigo contribuições para elevar os padrões de realização da atividade.
No âmbito da pesquisa que gerou essa ferramenta, tem-se adotado uma metodologia baseada em dois princípios (Guerra, 2015): o Princípio Finalidade expressa um
sentido geral para a atividade jornalística, definindo um leque elementar de responsabilidades, como as já apresentadas, a partir das quais são extraídos os requisitos que se
espera o jornalismo venha a contemplar; e o Princípio Complementaridade expressa a
necessária articulação entre seis eixos de questões que devem ser tratadas de forma articulada, sem o que os estudos aplicados perdem a necessária noção sistêmica para a
apresentação das soluções pretendidas.
No âmbito do Princípio Finalidade, é considerado que:
- A atividade jornalística se destina a produzir livremente notícias verdadeiras
e plurais acerca de fatos reais do mundo, transmitidas por meio de algum suporte
tecnológico, destinadas a compor uma agenda de questões que atenda as expectativas de relevância das audiências tanto em sua dimensão pública quanto em sua dimensão privada, restringindo-se em ambos os casos notícias sobre fatos que possam
violar direitos e garantias individuais e coletivos reconhecidos como valores humanos universais.
No âmbito do Princípio Complementaridade, os eixos são os seguintes:
- Teorias do jornalismo, considerando estudos específicos voltados à compreensão da atividade jornalística em suas especificidades (Machado, 2005);
- Ética, valores que regem a vida em comunidade e especificamente a atividade
jornalística;
- Técnicas, os procedimentos adotados para implementar o fazer profissional
- Processos, a forma de organização do trabalho, do conjunto das técnicas disponíveis, no ambiente organizacional;
- Tecnologia, os recursos tecnológicos empregados para implementar a atividade;
12
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- Sustentabilidade, a capacidade de a organização atuar de modo a garantir sua
sobrevivência futura.
Esses dois princípios são essenciais para a construção das ferramentas de avaliação. Por exemplo, quando se avalia um recurso tecnológico do produto, deve estar em
questão se, entre outros requisitos, esse recurso está compatível com os valores éticos
que devem ser respeitados.
O Sistema apresentado neste artigo, ao propor um ambiente no qual a discussão
de qualidade aconteça tanto entre os pesquisadores com suas diversas preocupações
sobre a qualidade, quanto entre organizações e público, visa justamente submeter a um
reexame contínuo em que medida os princípios Finalidade e Complementaridade estão
sendo contemplados. Ou em que medida outro princípio finalidade se apresenta em relação ao princípio aqui proposto. A definição de um princípio finalidade é essencial para
a definição das responsabilidades das quais resultarão os requisitos de avaliação de qualidade. E isso exige um olhar sistêmico sobre a atividade jornalística, que o ambiente
proposto, ao reunir diferentes pesquisas de avaliação de qualidade, poderá evidenciar,
ou pelo grau de discrepância ou de concordância em relação aos parâmetros de avaliação adotados.

5. Apresentação do sistema e suas funcionalidades básicas
O sistema, enquanto ferramenta e ambiente seja de avaliação seja de reflexão
sobre o jornalismo, se inscreve nas potencialidades do paradigma Jornalismo Digital em
Base de Dados (Barbosa, 2008), ainda que este esteja voltado prioritariamente para
compreender a dinâmica jornalística ligada à produção noticiosa. No caso do sistema
proposto, entretanto, ele opera, de maneira diferenciada, processos de indexação e classificação de peças informativas e objetos multimídia; de geração de categorias diferenciadas para a classificação externa dos conteúdos, funcionalidades estas apontadas por
Barbosa como típicas do paradigma JDBD (Barbosa, 2008, p. 224), tendo contudo a
própria atividade jornalística como objeto.
Disto decorrem duas perspectivas para o sistema: uma, em que ele funcione
como ambiente de avaliação no qual as funcionalidades do JDBD, por exemplo, se tor13
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nem requisitos para avaliar o desempenho de produções jornalísticas; outra, em que o
ambiente do sistema funcione ele mesmo como um local de circulação de informação de
natureza jornalística sobre o próprio jornalismo, tendo as avaliações de qualidade e sua
repercussão como objeto noticioso. Nessa segunda perspectiva, um sistema interativo de
resposta social (Braga, 2006) que promova uma cultura de avaliação e reflexão crítica
sobre produtos jornalísticos.
A configuração atual do sistema permite a elaboração de formulários de avaliação, estruturados em categorias (recortes de áreas dentro das dimensões a serem avaliadas), requisitos (o que se espera o produto tenha, em função das responsabilidades assumidas), indicadores (itens que demonstram o cumprimento dos requisitos) e subindicadores (detalhamentos dos indicadores). A partir das notas dos subindicadores, são
geradas as notas para os indicadores, requisitos, categorias e então a nota final da organização.
Um aspecto inovador do sistema proposto é que o seu formulário de avalição
pode ser desdobrado em três versões: uma para o grupo de pesquisa, que realiza uma
avaliação autônoma; outro, para que a organização avaliada produza sua própria autoavaliação; e uma terceira versão é destinada ao público externo, usuário de notícias, que
também avalia a organização, com base em sua percepção de qualidade, considerando
os mesmos indicadores usados tanto pelos grupos de pesquisa quanto pelas organizações. A avaliação por parte dos utilizadores se converte também num recurso de literácia mediática, que tanto pode ser usado para avaliar as competências destes (quando
comparadas à avaliação especializada do grupo de pesquisa) quanto pode expressar o
seu olhar crítico sobre os produtos. O sistema pretende ser público, tornando-se um ambiente de interação e discussão para múltiplos atores que tenham a qualidade jornalística
como temática.
A pontuação do sistema tem uma escala própria, baseada em notas numéricas
que variam de 0-100, e que podem ser convertidas em conceitos. A possibilidade de
informar os resultados em conceitos visa reunir grupos de produções avaliadas por faixas de nota similares, a fim de evitar que uma variação pequena de nota pudesse distanciar organizações que na verdade estão muito próximas uma da outra. Para cada faixa de
nota principal (A, B, C, D), deve haver no instrumento de avaliação, informado pelo
14
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grupo avaliador, uma definição dos itens a serem atendidos para se atingi-la. Na proporção que ultrapassem ou fiquem aquém, são atribuídos os acréscimos (+) ou decréscimos
(-) julgados pertinentes para especificar o grau de desempenho da produção avaliada.
Quadro 2 – Padrão de conceitos e notas para avaliação de qualidade editorial
Resultado
Padrão de Desempenho
Conceito Nota
100 (95-100) EXCELENTE - Desempenho superior consolidado em relação ao previsto no
X
instrumento de avaliação.
A+
95 (90-94) MUITO BOM - Desempenho superior ao previsto no conceito, que sugere
emergente posição de liderança rumo ao conceito de Excelência.
A
A
85 (80-89) MUITO BOM - Desempenho satisfatório consolidado em relação ao conceito.
A75 (70-79) MUTO BOM - Desempenho em fase de consolidação em relação ao conceito.
B+
65 (60-69) BOM - Desempenho ligeiramente superior ao previsto ao conceito atual, que
sugere uma perspectiva de elevação do conceito.
B
B
55 (50-59) BOM - Desempenho satisfatório consolidado em relação ao conceito.
B45 (40-49) BOM - Desempenho em fase de consolidação em relação conceito.
C+
35 (30-39) REGULAR - Desempenho ligeiramente superior ao conceito atual, que sugere
uma perspectiva de elevação do conceito.
C
C
25 (20-29) REGULAR - Desempenho satisfatório consolidado em relação ao conceito.
C15 (11-19) REGULAR - Desempenho em fase de consolidação em relação ao conceito.
D+
10 (06-10) RUIM – Desempenho baixo por não possuir instrumentos previstos no conceito, mas a organização se permite avaliar.
D
D
05 (01-05) RUIM – Desempenho ruim em Existência e Transparência.
DZero RUIM – Desempenho ruim por não permitir ou dispor de meios que permitam
a realização da avaliação.
*Entende-se que o ato de deixar-se avaliar já é distintivo em relação a uma situação onde sequer existe a
possibilidade de avaliação.

Feitas as avalições, são dois, inicialmente, os tipos de relatório que o sistema
gera:
- Relatório Comparativo de Produção com Gap: informa as notas dos grupos de pesquisa sobre as produções avaliadas, gera uma média dessas notas para o setor, e permite
comparações entre si das organizações assim como com a média do setor; esse formulário tem dois padrões: o Absoluto, que é a nota de zero a 100, de acordo com o grau
atendido do requisito considerado; o Proporcional, onde a melhor nota obtida por uma
organização é convertida em 100, e passa a ser o parâmetro de conversão das notas absolutas.
- Relatório Comparativo entre Grupos de Avaliadores: mostra, para uma mesma
produção jornalística avaliada, as notas obtidas junto à avaliação Pública (feita pelos
usuários), a da Pesquisa e a Autoavaliação da organização responsável pela produção
avaliada; as diferenças das notas entre os requisitos avaliados pelos diferentes grupos
15
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constituem gaps a serem analisados, por exemplo: gap entre avaliação do usuário e a
avaliação da pesquisa pode sinalizar a) que o usuário não avaliou corretamente o item,
portanto, há da parte dele um déficit crítico em analisar o produto que consome; ou b)
que a pesquisa apresenta parâmetros não reconhecidos pelo usuário público, o que sugere a necessidade de reavaliar o instrumento de avaliação.
A incorporação dos usuários públicos de informação nas avaliações produzidas
no âmbito do sistema procura 1) tanto inserir os usuários no processo de avaliação
quanto 2) atuar como um instrumento de educação para a mídia, na medida que confronta os usuários com requisitos considerados importantes pelas pesquisas (Pereira,
Pinto, Moura, 2015; Siqueira, 2008). Da mesma forma, ao abrir espaço para que as organizações se autoavaliem, busca abrir um diálogo entre a comunidade acadêmica e a
indústria, que pode proporcionar elevação tanto do grau de entendimento entre as partes
quanto dos próprios padrões de realização da atividade (Medistsh, 2004; Machado,
2005).
Na sequência, serão apresentadas algumas telas e passos de navegação para demonstrar o uso do sistema, tendo como referência a navegação do usuário público.
Passo 1: Cadastro do usuário
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Figura 1 – Tela de cadastro do sistema

Feito o cadastro, ele irá para a tela de login. Uma vez logado, aparece a tela de
uso do sistema, descrita no passo 2.

Passo 2: Selecionar as avaliações que deseja fazer e realizar a avaliação propriamente dita

Figura 2 – Tela interna do sistema, quando o usuário está logado para realizar as avaliações

Na parte circulada em vermelha, constam produções jornalísticas já avaliadas
pelo usuário. Ele tanto por ver as notas (botão laranja) (a ser exemplificado adiante)
quanto refazer a avaliação (botão verde). Na parte circulada em azul, constam a relação
de pesquisas disponíveis para avaliar.
Passo 3 – Seleção e abertura do formulário para avaliação
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Figura 3 – Tela de apresentação do formulário de avaliação de uma produção

Nesta tela apresentada no passo 3, ele selecionou a Produção 2 (produções criadas para fins de teste do sistema), e o formulário se abriu, a partir do conjunto de quatro
categorias. Cada uma dessas categorias contém dentro dela requisitos (o que se espera a
produção tenha); indicadores (itens concretos que indicam a realização dos requisitos) e
subindicadores (que avaliam o grau no qual o indicador está contemplado).
Passo 4 – Realizando a Avaliação
Na tela abaixo, o usuário abriu o requisito (Compromissos Éticos) e vai avaliar o
item a partir do subindicador “Existência”. Para tanto, ele desliza o botão (marcado em
amarelo) até a pontuação que considera representar o grau de atendimento de sua expectativa em relação ao indicador.
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Figura 4 – Formulário de avaliação aberto em um dos indicadores

Preenchido todo o formulário, ele pode ver os resultados.
Passo 5 – Analisado os resultados - exemplo
Na análise dos resultados, o usuário vai clicar no botão “ver notas (botão laranja
informado no passo 2), que irá abrir o relatório das notas. Nesse relatório, há quatro
colunas: a primeira, “Minha Nota”, é a nota atribuída pelo usuário; a segunda, “Avaliação Pública”, é a nota média do conjunto dos usuários que avaliaram aquela mesma
produção jornalística; a terceira, “Avaliação da Pesquisa”, é a avaliação feita pelo grupo
de pesquisa; a quarta, “Autoavaliação”, é a avaliação da organização que avaliou sua
própria produção jornalística.
No relatório do exemplo 1, no comparativo entre a “Minha Nota” e a “Avaliação
Pública”, percebe-se, nas avaliações grifadas em vermelho, que as notas do usuário estão um pouco distantes, para menos, da média das notas dos demais usuários públicos, o
que denota um grau de discordância em relação à avaliação. Mas, quando se compara as
suas notas com a avaliação especializada da pesquisa, percebe-se um bom grau de concordância, apontado pelo círculo verde nas notas. Nesse caso, pode-se dizer que esse
usuário tem um olhar crítico mais apurado do que a média, haja vista sua avaliação estar
próxima da avaliação dos especialistas, que, em tese, têm a avaliação mais bem funda19
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mentada. Isso vale para os itens da Categoria 1. Quando se analisa a Categoria 2, entretanto, há uma concordância do usuário singular com a média dos usuários, mas uma
discordância em relação à nota da pesquisa, o que demonstra que, nesse grupo de indicadores, o olhar do usuário não está tão apurado quanto o olhar dos pesquisadores.

Figura 5 – Tela que apresenta um dos relatórios do sistema

Conclusões
Nos termos em que o software foi aqui brevemente apresentado, ele funciona
não apenas como um instrumento de accountability, uma forma de avaliar produções
jornalísticas e oferecer à sociedade um retorno sobre o grau de credibilidade que se pode
– ou não – depositar nelas, mas também funciona, para o usuário de notícia, como um
instrumento de educação para a mídia pois, no momento em que realiza a avaliação, é
colocado em contato com requisitos e indicadores que apontam para ele itens importantes de serem considerados para se avaliar e se depositar confiança nas produções consultadas.
O sistema pretende ser uma ferramenta para pesquisadores de qualidade implementarem suas avaliações, a fim de constituir um banco público de avaliações seja para
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compartilhamento entre a comunidade científica, a comunidade profissional (jornalistas
e empresas) seja entre a comunidade geral.
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