


Quem somos

Empresa. Aos Fatos é uma plataforma de checagem de 
informações públicas que investiga e produz reportagens 
sobre o fenômeno da desinformação no Brasil

Equipe. Fundado em 2015, Aos Fatos hoje conta com uma 
equipe de jornalistas, linguistas, desenvolvedores e 
especialistas em inovação

Qualidade. Aos Fatos segue os padrões de checagem 
estabelecidos pela IFCN (International Fact-Checking 
Network) e é associado à organização
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O que fazemos

Desde julho de 2015, Aos Fatos já produziu mais de 8.000 checagens e 
estabeleceu parcerias editoriais, consultorias e projetos especiais. Entre 
2018 e 2021, foram lançados quatro projetos que integram jornalismo e 
tecnologia: Artefato, Radar Aos Fatos, @fatimabot, Fátima no Messenger, 
e contador de checagens sobre declarações de Bolsonaro

@FATIMABOTFÁTIMA
WHATSAPP

ALL BOLSONAROS' 
CLAIMS FACT-CHECKED

RADAR AOS FATOSARTEFATO



Um projeto de lei contra desinformação deveria...

1 -   Ter foco no comportamento coordenado de usuários, e não no conteúdo 

das mensagens veiculadas por quaisquer mídias;

       

1

2

3

       Ser neutro tecnologicamente, de modo a ser eficiente no combate a ações 

prejudiciais a despeito da evolução tecnológica;

        Incentivar a aplicação de políticas transparentes de acesso a dados e 

ferramentas de investigação pelas plataformas, conforme demandas locais;

4        Responsabilizar autoridades de acordo com sua influência no cenário 

informativo.



A desordem informacional
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Por que as pessoas produzem desinformação?

Dinheiro. Golpistas que criam links falsos para  roubar dados ou dinheiro. Caçadores 
de cliques fazem títulos apelativos só para você entre no site deles para que eles 
ganhem dinheiro com publicidade.

Ideologia. Uso de conteúdo manipulado ou inventado para defender uma visão de 
mundo. Em alguns casos, esses desinformadores usam perfis falsos e robôs para inflar 
o número de apoiadores de suas visões.

Influência. Uso de desinformação para criar polêmicas e ganhar notoriedade. Aqui 
entram também os falsos especialistas, os falsos infiltrados e os trolls.



Fenômeno global

● Número de organizações dedicadas à 
checagem de fatos disparou. Foi de 
145 veículos no mundo em 2016 para 
304 em 2020.



O que fazemos

Verificação de 
desinformação nas redes

Classificar entre o que é FALSO 
e o que é DISTORCIDO nas 
redes sociais por relevância;

Conteúdos desinformativos 
têm de ter compartilhamento 
relevante em mais de uma 
plataforma.

https://www.aosfatos.org/noticias/nas-redes/

https://www.aosfatos.org/noticias/radar/


O que é objetivamente falso

Desinformação 
contraditada por 
fatos concretos

É passível de verificação por 
meio de documentos oficiais, 
leis, estatísticas, estudos e 
pesquisas com rigor 
metodológico, fatos e registros 
anteriores.

https://www.aosfatos.org/noticias/nas-redes/

https://www.aosfatos.org/noticias/radar/


O que é objetivamente distorcido

Desinformação 
parcialmente falsa

Também passível de 
verificação por meio de 
documentos oficiais, 
estatísticas, pesquisas com 
rigor metodológico, fatos e 
registros anteriores. 

Porém, contém elementos 
factualmente verdadeiros que 
levam a conclusões erradas.

https://www.aosfatos.org/noticias/nas-redes/

https://www.aosfatos.org/noticias/radar/


Princípios da checagem

política de 
correção

método

financiamentofontes

TRANSPARÊNCIA



Desinformação não passível de checagem objetiva

Desinformação carregada de subjetividade1



Desinformação não passível de checagem objetiva

Teorias conspiratórias e religiosas2



Desinformação não passível de checagem

Evidência anedótica3



Cenário brasileiro

● Foi o principal tema de 
desinformação em 2020



Cenário brasileiro

● Foi o principal tema de 
desinformação em 2020;

● Os conteúdo mais recorrentes 
desinformaram sobre o número de 
mortes causados pela doença,  a 
eficácia e segurança das vacinas e a 
eficácia de medicamentos.



Desinformação institucional

● Políticos e autoridades aparecem 
consistentemente entre os maiores 
disseminadores de desinformação
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Desinformação institucional

● Políticos e autoridades aparecem 
consistentemente entre os maiores 
disseminadores de desinformação;

● O discurso causa danos reais.



Obrigada!

aosfatos.org 
ouvidoria@aosfatos.org


