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Compromisso e oportunidade
Razões para a imprensa

tratar de fake news
1º - O compromisso com a 
verdade, que pode ser entendida 
de várias formas

2º - A oportunidade de 
legitimação, as Fake News 
reforçam o jornalismo



Bastidores
da reportagem



Quem são os mercenários?
10 características

- São poucos, no máximo 20
- São contratados por um marqueteiro principal
- Controlam a própria atividade 
- São vaidosos, o anonimato é um suplício
- São dados como excêntricos
- Têm alto conhecimento de tecnologia
- Têm alto conhecimento de comunicação
- Conseguem ler números como poucos 
- Têm conhecimento de psicologia
- Se conhecem, sabem como cada um atua



“Se eu não conseguir 
achar o cara que fez

a guerrilha contra
o meu cliente, eu
sei quem ele é” FN002

Poucos e sofisticados



FN001

“O problema não é saber 
se o companheiro é infiel. 
Se a pessoa sabe, ou 
aceita ou acaba o 
casamento. A aflição está 
na dúvida”

Filosofia de boteco



Campo de atuação dos mercenários

Blogs e portais - Wordpress

E-mails - Sendgrid

Mensagens instantâneas - WhatsApp

Redes sociais - Facebook

Agregadores multimídia - YouTube, Instagram



O cliente 

É o gênio do crime, 
tem equipamentos, 
abre contas,
pesquisa, 
desenvolve

Quem paga a 
conta, o 
principal 
interessado 
candidato

O criador O hotel

Na realidade, é o 
hospedeiro. 
Publica o conteúdo 
a partir da 
emulação de IPs, 
usando o Proxy

O atirador

Dissemina conteúdos a 
partir de perfis falsos.
Impulsiona com cartões 
de crédito falsos.
Envia conteúdo por 
email ou Whatsapp

Fake news, a produção



Os recrutas 
“O cara pode não ter a 
dimensão do estrago que pode 
causar. Mas é certo que nesse 
negócio não se trabalha com 
freiras”                           FN001

As equipes têm ex-jornalistas 
investigativos, técnicos de 
informática, designers, atores, 
dubladores - que imitam 30 
políticos e celebridades - e 
PMs. Neste caso, segundo os 
mercenários, tem de ser um 
oficial, para garantir o bunker. 



Cambridge Analytics

Caso investigado nos EUA 
e UK sobre coleta e uso 

indevido de dados do 
Facebook de 50 milhões de 

americanos. Trata de 
russos, Trump e Brexit



Brincadeira 
sem graça 

“Você está brincando com a 
psicologia de um país inteiro 
no contexto de um processo 

democrático”.

Christopher Wylie



Dossiês contra adversários

Investigação Channel 4 News

Quando questionado sobre como 
desenterrar materiais sobre 
opositores, Alexandre Nix, 
executivo-chefe da Cambridge 
Analytics, disse que poderia mandar 
algumas meninas para o adversário. 
Segundo ele, as ucranianas são 
muito bonitas: “Acho que funciona 
muito bem” 



O conceito
Material que embaralha 

realidade com ficção, no 
tempo e no espaço, para 

criar a dúvida



Ataques solitários de covardes, danos colaterais

Desembargadora, 
Fraga e MBL.

Isso é novo?



Debate aberto

“É possível imaginar que 
a gente tenha, no Brasil, 
eleições de interesse de 
agentes externos e 
internos”,

Silvio Meira
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