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Neste período de pandemia, as fake news podem se espalhar pela 
internet com a mesma velocidade de propagação do coronavírus.

Mas, como não cair em notícias falsas em um momento tão incerto e 
difícil como este?

A BBM Logística preparou este e-book para ajudá-lo a identificar se 
as informações são fake ou fato. 

Confira as nossas dicas e iniciativas tomadas pela empresa para evitar 
a disseminação de notícias falsas sobre o Covid-19. 

Introdução 



Fontes referências no assunto, como a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e o Ministério da Saúde, são os norteadores do conteúdo 
produzido pela BBM. Utilize como referência todos os materiais 
disponibilizados pela empresa (Plano de Contingência, Materiais de 
Prevenção e os 10 Mandamentos) e os órgãos oficiais.

Você pode consultá-los em nossos sites:
www.bbmlogistica.com.br e www.translovato.com.br além das redes 
sociais oficiais: Linkedin e Facebook. 

Indicamos que, se você estiver com dúvidas, confie e converse com seu 
gestor.

Antídoto:
Fontes 
Confiáveis



As Fake News podem ser recebidas pelo 
WhatsApp ou lidas nas redes sociais e elas 
atrapalham totalmente em situações como 
esta. Por isso, para evitá-las você pode fazer 
um filtro dos perfis que você segue nas redes 
sociais e ficar muito atento a qualquer 
informação recebida, além de checar a fonte e 
se ela é confiável.
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Propagação 



Recebi uma notícia, como checar se ela é 
verdadeira ou falsa?

1 - Leia a matéria jornalística por inteiro, não 
apenas o título;
2 - Desconfie de títulos alarmistas ou com 
muitos adjetivos;
3 - Confira se a fonte e o link não são duvidosos;
4 - Veja a data de publicação;
5 - Observe se o conteúdo tem muitos erros de 
português;
6 - Desconfie de textos sem fontes ou 
especialistas comentando sobre o tema;
7 - Procure pela mesma notícia em outros 
veículos de informação.

Fake ou fato?
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Dificilmente uma linha dará conta de todo o contexto 
de uma notícia e, às vezes, a mesma será escrita 
apenas para atrair cliques. Por isso, leia a publicação 
do início ao fim, para conferir se o conteúdo tem 
relação com o título.  
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1- Leia a matéria jornalística 
por inteiro, não apenas o 
título



Manchetes sensacionalistas despertam a sua 
curiosidade por um motivo: para ganhar o seu 
clique. Por isso, desconfie de títulos alarmistas, 
com muitos adjetivos ou que possam parecer 
inacreditáveis à primeira vista – eles são muito 
utilizados para mexer com a emoção dos 
leitores, principalmente em situações como esta.  

2 - Desconfie de títulos 
alarmistas ou com muitos 
adjetivos
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A fonte da informação e o link da notícia podem 
dizer muito sobre a veracidade do conteúdo. 
Sites de referência, como órgãos públicos e 
veículos de imprensa, têm registros em seu país 
e normalmente terminam com .br ou .com. – por 
isso, antes de ler e compartilhar uma 
informação verifique primeiro a sua URL. 

3 - Confira se a fonte e o 
link não são duvidosos
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É bastante comum textos antigos voltarem a 
circular pelas redes sociais quando algum tema 
vira notícia. Mesmo que no dia de sua divulgação 
a informação tenha sido verdadeira, com o 
passar do tempo ela pode se tornar falsa ou 
gerar confusão no leitor. Assim, atente-se à data 
de publicação. 

4 - Veja a data de 
publicação
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Leia com calma o texto. Verifique se ele possui 
muitos erros de ortografia, palavras em letras 
maiúsculas, exclamações, abreviações e 
excesso de adjetivos. 

Geralmente, as fake news são disseminadas por 
processos automatizados, fazendo com que a 
sua tradução e formatação de texto fiquem 
desconfigurados.
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5 - Observe se o conteúdo tem 
muitos erros de português



Conteúdos jornalísticos são sustentados por 
dados de entidades oficiais e comentários de 
especialistas sobre o assunto. Quando não 
contam com isso trata-se de um texto de opinião 
pessoal, sem respaldo ou base.

6 - Desconfie de textos 
sem fontes ou especialistas 
comentando sobre o tema
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Quando verdadeira e relevante, uma 
informação é publicada por diversos portais 
noticiosos. Por isso, para checar informações e 
obter diferentes visões sobre um fato, vale 
procurar por mais de uma fonte.
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7 - Procure pela mesma 
notícia em outros veículos 
de informação



Para auxiliar nessa questão a OMS criou uma 
conta no WhatsApp para tirar dúvidas sobre o 
Covid-19. A ferramenta chamada ‘Alerta de 
Saúde’ responde a uma série de solicitações por 
meio de mensagens automáticas e funciona 
durante 24 horas. 

Para acessá-la, basta salvar o número +41 79 
893 1892 na agenda de contatos do telefone e 
enviar qualquer palavra em uma mensagem no
WhatsApp.

APP: Alerta de saúde 
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