
CONFIANÇA NOS MEIOS

Compreenda as diferentes dinâmicas nas relações das brasileiras 

e dos brasileiros com as principais plataformas de comunicação
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RENDA

Campo entre 02 e 25 de maio de 2022

Instituto responsável: Toluna Corporate

1.500 respondentes

Usuários de internet, Classes ABC, 16+ anos

Realizamos um estudo - com o apoio do Instituto Toluna Corporate, para avaliar como a 

população do Brasil se relaciona com o consumo de notícias e publicidade, explorando duas 

vertentes que podem ser determinantes no ano eleitoral brasileiro: intensidade e confiança.

METODOLOGIA

Mesmo a maioria das pessoas acreditando que a internet contribui positivamente para seu consumo de

informação, ainda demonstram certa dificuldade em confiar nas notícias de uma forma geral;

Enquanto mais da metade das pessoas confiam nas notícias que acessam diretamente nos Sites de

Notícias, estas veem como maiores disseminadores de desinformação e fake news as Redes Sociais,

além de Blogs/Canais de Influenciadores;

Apoiar o jornalismo profissional se torna ainda mais importante para fortalecer um dos pilares

fundamentais de uma sociedade democrática, sobretudo em um cenário em que quase toda a

população brasileira em idade de votar, deverá acompanhar ativamente as eleições,

Segundo o estudo, a publicidade veiculada nos seguintes meios traz mais confiança: Em primeiro lugar,

o Rádio, seguido de Sites de Notícias e TV Aberta, respectivamente. Além disso, a criatividade

permenece sendo o atributo que mais impacta positivamente a lembrança de um anúncio.



A população LGBTQIA+ se destaca na confiança nas 

notícias acessadas diretamente nos sites de notícias online

71,6%

Menor confiança em notícias em todos 

os meios entre os mais jovens

36% 31%
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25-34
anos
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GRAU DE CONFIANÇA

Acreditam que a internet 

ajuda as pessoas a se 

informarem melhor

81%

Confiam nas notícias

que acessam

diretamente nos sites 

de notícias online

64%

O CONSUMO DE NOTÍCIAS

68%
da população 

brasileira consome 

notícias mais de 
uma vez por dia

Destaque para a 

população negra 

que é o grupo racial 

que mais consome 
notícias por dia

Os meios utilizados com mais frequência 

para informação são os sites de notícias 
e as redes sociais

vs.

Confiam nas notícias

disponibilizadas via 

redes sociais



RELAÇÃO COM A PUBLICIDADE

ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 2022

TOP 5
meios em confiança

na publicidade
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64%TV por Assinatura

Jornais e Revistas Impressas

Sites de Notícias Online

TV Aberta

Rádio

dos brasileiros irão

acompanhar notícias

sobre as Eleições

Presidenciais de 2022

88%

1
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Aberta
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Onde o conteúdo eleitoral será mais consumido
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DESINFORMAÇÃO E FAKE NEWS

Os aplicativos de mensagens e as 

redes sociais são os meios com 

maior probabilidade de disseminação 

de desinformação e fake news

75%
Redes Sociais

69%
Apps de Mensagens

21%
Sites de Notícias

18%
TV Aberta

22%
YouTube



PARA ALÉM DA POLÍTICA
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116 milhões de visitantes únicos

mensais

90% de alcance da população com 

internet no Brasil

50+ países

Situações cotidianas e saúde/bem estar são editorias que serão consumidas
pela população brasileira independentemente do período eleitoral

O que irão fazer quando não quiserem acompanhar conteúdo eleitoral

Consumir conteúto

em plataformas de 

streaming

45%

Conteúdo de 

interesse pessoal

em sites de notícias

39%

Ficaram mais tempo 

em redes sociais

35%

Consumir conteúdo

em televisão por

assinatura

22%

Situações
Cotidianas

Saúde e 
Bem-estar

Economia Política Finanças Esportes

Para solicitar uma reunião de apresentação do estudo completa, entre em contato via sales-br@teads.com

62% 60% 56% 51% 47% 38%


