
Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2015 

A ESTATÍSTICA  
NOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 



A Estatística e unha ferramenta que pode ser 
empregada polos medios de comunicación dentro da 
súa análise da realidade como elemento de 
presentación da información. 

 
 
•   Medios de Comunicación: Prensa escrita e por internet, radio, 
televisión, revistas,…  
 
•   Novos soportes da transmisión da información: tv interactiva, 
ordenadores, redes sociais.  



O/A xornalista como mediador/ra: 
 

• Transmitir unha mensaxe (WWW) 

• Captar “rapidamente” a atención da audiencia 

• Audiencia obxectivo 

• No pasado: público xeral (lectores, oíntes, espectadores) 

• Actualmente: varias audiencias simultáneas (público xeral, 
consumo de prensa por internet, páxinas de información 
especializada, usuarios de datos, analistas financeiros,…) 

Obxectivos do medio coa información: 
 

• Dar solidez á comunicación combinando distintos 
elementos (textuais, numéricos e visuais). 

• Atopar a mellor maneira de transmitir a súa mensaxe ao 
público. 



CONSUMO DE MEDIOS: 
 

• Cultura “snack”. 

• A rede como entretemento. 

• En xeral, non se  procura máis información da presentada. 

• Comunicación de fácil consumo, entretida, dirixida a 
múltiples audiencias. 

 
O ESTILO DA NARRACIÓN: 
 

• A pirámide invertida. 

• Datos esenciais e secundarios. 

• Fontes  e Enlaces secundarios. 

• Linguaxe clara, sinxela, concisa, voz activa.  

• Sen excesivo emprego de vocabulario específico. 



Elementos da información estatística nos medios: 
 

• Textuais 

• Visuais: 

• Táboas 

• Gráficos e Mapas 

• Técnicas emerxentes 

• Elementos técnicos máis específicos 

Estatística descritiva 
• Recolle, organiza, resume e presenta os datos relativos á 

observación dun fenómeno real que presenta variabilidade 
ou incertidume 



As táboas: 
 

• Minimizan a inclusión de datos no texto 

• Os medios normalmente empregan Táboas de Presentación 
en vez de Táboas de Referencia 

• Importancia dos Metadatos: 

• Título 

• Encabezamentos de filas e columnas 

• Notas a pé da táboa 

• Fonte 

• Importancia da presentación dos Datos: 

• Orientación da información (horizontal-vertical) 

• Separadores de milleiros, decimais (espaciado) 

• Redondeo nos casos de moitas cifras distintas 
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Os gráficos: 
 

• Captan a atención da audiencia 

• Permiten de xeito eficaz amosar: 

• Comparacións (Cal é máior? Canto?) 

• Cambios no tempo (Cal é a súa evolución?) 

• Distribución (Como están repartidos?) 

• Correlacións (Teñen relación?) 

• A parte dentro dun todo (É relevante dentro do total?) 

• Non son útiles: 

• Pouca ou excesiva información 

• Datos dispersos 

• Poucas variacións 



•Gráficos de barras (simples, múltiples e apilados) 
•Gráficos de sectores 
•Gráficos de liñas 
 
•Pictogramas 
 
 
•Elementos que definen o gráfico: 

•Datos-metadatos 
•Escalas (Unidades-O eixe vertical) 
•Cores (Estética) 
•Ordenación dos valores 
•Disposición horizontal ou vertical 
•Dimensionalidade (Perspectiva) 
•As dobres escalas 
•A carga cognitiva do gráfico 

 



Os mapas: 
 

• Captan a atención da audiencia 

• Permiten de xeito eficaz amosar: 

• Comparacións (Cal é máior? Canto?) 

• Distribución (Como están repartidos?) 

 

• Mapas estáticos e interactivos 

• Atlas temáticos (Sistemas de información Atlas) 
http://www.imf.org/external/datamapper/index.php 

http://www.imf.org/external/datamapper/index.php
http://www.imf.org/external/datamapper/index.php


• Mapas de coropletas 

 

 

 

• Mapas distorsionados (cartogramas) 

 

 

 

• Mapas de símbolos proporcionais 

• Mapas de símbolos complexos 

• Atlas temáticos   
http://www.imf.org/external/datamapper/index.php 

 

 

http://www.imf.org/external/datamapper/index.php
http://www.imf.org/external/datamapper/index.php


Técnicas emerxentes: 
 

• Asociadas ás novas tecnoloxías 

• Permiten: 

• Xerar gráficos, táboas dinámicas,… adaptados ao/á 
usuario/a 

• Compartir datos e visualizacións da información 

• Actualmente xa moitos organismos públicos proporcionan acceso 
a bases de datos complementando as súas funcionalidades con 
ferramentas de visualización e xeración de táboas e gráficos. 

 

• Riscos: 

• Mal emprego (interesado ou non) da información polos/as 
usuarios/as. 

• Estender as deficiencias deste mal uso e interpretación 



•http://www.ons.gov.uk/ons/interactive/index.html 

ANIMACIONES 
Gráficos interactivos 

lainformación.com  

Office for national statistics UK 

•http://graficos.lainformacion.com/ 

http://www.ons.gov.uk/ons/interactive/index.html
http://www.ons.gov.uk/ons/interactive/index.html
http://www.ons.gov.uk/ons/interactive/uk-population-pyramid---dvc1/index.html
http://www.ons.gov.uk/ons/interactive/uk-population-pyramid---dvc1/index.html
http://www.ons.gov.uk/ons/interactive/index.html
http://graficos.lainformacion.com/
http://graficos.lainformacion.com/espana/en-que-gasta-espana_GOKnXNSkES9pTHKnt1YdS5/
http://graficos.lainformacion.com/educacion/escuelas/comparativa-de-los-sistemas-educativos-espanoles-desde-1970_e2sLLzT6cXOv9BUWkAzAD3/
http://graficos.lainformacion.com/asuntos-sociales/poblacion-y-censo/poblacion-total-y-densidad-por-provincias-en-espana_e8E3L7Zaf9FEUTCuktnyg4/


•http://www.gapminder.org/ 

GRAFICOS 
VIDEOS 
DATOS 

GAPMINDER: Combinación de gráficos interactivos (Trendalyzer) , de 
videos (gapcasts) e datos. 

•http://www.ted.com/talks/view/lang/en//id/540 

http://www.gapminder.org/world/
http://www.gapminder.org/world/
http://www.gapminder.org/world/
http://www.ted.com/talks/view/lang/en//id/540
http://www.ted.com/talks/view/lang/en/id/540
http://www.gapminder.org/world/


Data visualization 
Infografía 
 
Comunidades de datos 

BETTER WORLD FLUX: http://www.betterworldflux.com/ 

 

GOOGLE FUSION TABLES: https://support.google.com/fusiontables/  

GOOGLE PUBLIC DATA EXPLORER: http://www.google.com/publicdata/directory 
 

Incorporación dalgúns organismos públicos a esta realidade pero aínda con 
distinto resultado. 

http://www.betterworldflux.com/
https://support.google.com/fusiontables/
https://support.google.com/fusiontables/
http://www.google.com/publicdata/directory
http://www.google.com/publicdata/directory
https://support.google.com/fusiontables/?hl=en
http://www.betterworldflux.com/


Cuestións vinculadas á presentación da información 
 

• Cal é o coñecemento que ten a audiencia sobre os contidos desta 
información que se presenta nos medios? 

• Como é a utilización e divulgación da información por parte do 
medios? 

• Como é o proceso de transmisión da información por parte do/a 
xerador/ra de datos? 

 

 

O medio de comunicación (o/a xornalista) 

 é o/a MEDIADOR/RA na distribución da información 



Gráficas mal resoltas 

Ganó el hijo de Chávez: Nicolás Maduro 
es el Presidente Electo de Venezuela 

Si la empresa quiebra, ¿a quién 
reclama el cliente? 



Gráficas mal resoltas 

Los socialistas registraron el 24-M 
las peores cifras en unas locales 
desde el 79 



Gráficas mal resoltas 

O fenómeno de “Andalucía 
encabeza…” 



Gráficas mal resoltas 

O problema dos eixos cortados ou truncados 



Gráficas mal resoltas 

As comparacións con distintas 
periodicidades 

O tempo 
non é un 
metadato 



Titulares mal resoltos 

A parte polo todo… 

Variacións puntuais… 
Repunte de la violencia machista: 
cinco muertas en 48 horas  



Replicación de erros alleos 

As deficiencias poden ser 
reproducións da información 
de orixe… 

Center for Diseases Control and Prevention: 
 

•Nota de prensa errada 
 

•The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey (Summary 
Report) - Casi 1 de cada 5 mujeres (el 18.3%) y 1 de cada 71 hombres (el 1.4%) en los 

Estados Unidos han sido violados en algún momento de su vida, en casos de penetración 
completa por la  fuerza, intento de penetración por la fuerza y penetración completa inducida 
por alcohol o drogas. 

 



Poden responder a motivos non excluíntes: 
 

•Defectos na fonte de información orixinal que son reproducidos 
•Divulgación non óptima da información por parte do medio 
•Descoñecemento por parte do/a usuario/a do significado real da información 
 

•Variedade dos temas recollidos nos medios, as tradicións na presentación dalgúns 
tipos de información, o que supoñemos sobre o que se comunica,…  
 

SABEMOS DE TODO?  
ENTENDEMOS TODO O QUE CONSUMIMOS NOS MEDIOS? 

PROFONDIZAMOS NA INFORMACIÓN? 
 

As deficiencias na presentación da 
información non teñen sempre a orixe no 

tratamento xornalístico  



Sube 2 puntos? 

É unha suba do 
prezo do 1,72% 

Elementos técnicos máis específicos 



Acumula  un 
retroceso do 
6,67% 

En realidade baixou un 6,56% 

Elementos técnicos máis específicos 

(-3,82) + (-2,85) = -6,67 



El IPC, el más popular… 

Elementos técnicos máis específicos 



•A parte polo todo 
•En ocasións se transmiten as 
variacións do IPC en termos de 
décimas 
 

•Coñecemos a cesta da compra? 

Elementos técnicos máis específicos 



•Taxas de inflación mensual, acumulada, interanual, subxacente 
 

•Repercusións, variación total, participación,… 
 

•IPC Armonizado, Impostos constantes,… 

Elementos técnicos máis específicos 



El IBEX, el selectivo,… 
•Sube e baixa en puntos ou porcentaxes 
 
•O seu valor é en puntos ou enteiros 

Elementos técnicos máis específicos 



A rapidez na  elaboración 

Elementos técnicos máis específicos 



É que, ás veces, non se poden ter 
dúbidas …  

1. O que varía é a porcentaxe de pacientes que chegados ao 
hospital cun infarto, morre, non a porcentaxe de xente que 
morre de infarto. 

2. Navarra (6,06%) e Com. Valenciana (9,57) 

Elementos técnicos máis específicos 



Os estudos de opinión… 

Elementos técnicos máis específicos 

As sondaxes, as mostras… 

As estatísticas menten… 

A intención de voto, as audiencias, a EPA, o CIS, a opinión,… 



Este tipo de estudos por mostraxe son os que enlazan a presentación nos 
medios de comunicación coa Estatística Inferencial e, en xeral, son os máis 
criticados, en canto a súa precisión na transmisión da información. 
 

É a estatística á que dispón de ferramentas para conectar os resultados da 
mostra coa poboación obxecto de estudo. 
 

Emprega como ferramentas máis básicas: 

 
•  ESTIMACIÓN PUNTUAL 
 
•  INTERVALOS de CONFIANZA 
 
•  CONSTRASTE de HIPÓTESIS 

 
 
 

Elementos técnicos máis específicos 



A ESTIMACIÓN PUNTUAL é o valor que se presenta habitualmente por parte do 
medio de comunicación (tamén coincide coa forma de divulgar os resultados 
dende a súa orixe). 
 

A ESTIMACIÓN POR INTERVALO permite dar unha banda ou intervalo no que con 
certa seguridade podería atoparse o verdadeiro valor poboacional. 
 

O CONTRASE DE HIPÓTESES permite avaliar a seguridade na realización de certas 
afirmacións respecto ao verdadeiro valor (ou comparacións entre varios valores). 

Elementos técnicos máis específicos 



Elementos técnicos máis específicos 



Elementos técnicos máis específicos 

•  O TRATAMENTO 
 

•  O DESEÑO DO ESTUDO 
•  A COCIÑA DOS ESTUDOS O voto directo 

O voto estimado (directo+simpatía ou afinidade) 
 

•  Do deseño aos escanos  (o erro dos totais) 
•  As desagregacións 
 

•  A TRANSPARENCIA DOS ESTUDOS 
•  Os “POLL TRACKERS” http://www.electometro.es/ 
 

http://www.electometro.es/


O PARO (EPA fronte a Paro rexistrado) 
 

A MEDICIÓN DAS AUDIENCIAS (EGM fronte a Audímetros) 
 

AS DESIGUALDADES e A RENDA (Renda per cápita, renda por hogar, unidade de 
consumo, valoración da renda, pobreza relativa e absoluta, brecha salarial,  
reparto da riqueza, …) 
 

SINIESTRALIDADE 
 
CRECEMENTO ECONÓMICO. A valoración do PIB (actividades ilegais) 
 

Elementos técnicos máis específicos 



O SOCIAL INMEDIATO (Deseños) 
 

 

Elementos técnicos máis específicos 

VIOLENCIA/DELITOS/FALTAS (muertos-asesinatos) 



MOITAS GRAZAS ! 

O MEDIO COMO VEHÍCULO DE TRANSMISIÓN DA 
INFORMACIÓN 

 
• CANLES DE TRANSMISIÓN DA INFORMACIÓN DENDE ORIXE 
 
• UTILIZACIÓN POR PARTE DO MEDIO 
 
• COÑECEMENTO DA SOCIEDADE SOBRE O TEMA 
 


