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RESUMO 

 

ALMEIDA, Francisco Antonio Oliveira de. Jornalismo internacional e as notícias do 
Brasil: práticas de produção de conteúdo, enquadramentos e valores-notícia. 2018. 
365 f. Tese (Doutorado Comunicação Social). Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação Social. Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), 2018.  

 

Esta pesquisa tem como tema o jornalismo internacional e as notícias do Brasil na 
imprensa mundial e, por objeto, a cobertura sobre o País por agências e jornais 
estrangeiros no ano de 2016. Pretende-se investigar como se dá essa cobertura em 
jornais estrangeiros gerada por agências de notícias internacionais, tendo-se em 
conta as dinâmicas de produção do jornalismo internacional no contexto 
contemporâneo, os critérios noticiosos e a complexidade das rotinas jornalísticas. As 
notícias participam na construção da realidade social e cultural e as agências, por sua 
vez, geram grande parte das notícias internacionais, o que atesta a relevância e 
atualidade da pesquisa. Metodologicamente, uma abordagem de natureza descritiva 
utiliza-se de instrumentos quantitativos e qualitativos, aliada à pesquisa bibliográfica. 
Soma-se a ela o uso da pesquisa documental e, ainda, da análise de conteúdo das 
matérias publicadas em 2016 nos portais de quatro jornais estrangeiros (El País, Le 
Fígaro, The Guardian e The New York Times), tendo como fonte as agências de 
notícias Reuters e Associated Press. Os referenciais se constituem ao redor de três 
eixos teóricos: o primeiro foca no jornalismo internacional; o segundo, nas rotinas 
produtivas do jornalismo, e o terceiro, nos valores-notícia e enquadramentos sobre o 
Brasil. Assume grande relevância para este trabalho, mesmo tendo sido lançado em 
1983, o documento “Um mundo e muitas vozes: comunicação e informação na nossa 
época”, que traz os resultados de um estudo dos problemas da comunicação nas 
relações entre as nações. Encomendado pela Unesco, o texto ficou mundialmente 
conhecido como Relatório McBride, em função de o irlandês Sean McBride ter 
coordenado a equipe. Os resultados indicam que: a) na hierarquia dos valores-notícia 
revela-se uma ênfase na cobertura econômica, com destaque para pautas sobre a 
crise econômica-política e a corrupção; b) nas rotinas dos jornalistas das duas 
agências internacionais de notícias há uma ênfase no acompanhamento do conteúdo 
do que é produzido por veículos nacionais e na consulta a fontes, em particular, 
oficiais; em segundo plano, fontes anônimas, veículos nacionais, testemunhas, e, por 
fim, o que chamamos de contraponto; c) os valores-notícia que mais se destacam são 
atualidade, dramaticidade e notoriedade.  
 
 
 
Palavras-chave: Comunicação. Jornalismo. Jornalismo internacional. Agências de 
notícias. 



 

 

ABSTRACT 

 

ALMEIDA, Francisco Antonio Oliveira de. International Journalism and News in 
Brazil: content production practices, frameworks and news criteria. 2018. 365 f. Thesis 
(PhD in Social Communication). PhD in Social Communication Program. Universidade 
Metodista de São Paulo (UMESP), 2018.  

 

This research has international journalism and Brazilian news in the world press as its 
theme and, as its object, the country’s coverage by foreign agencies and newspapers 
in the year of 2016. It is intended to investigate how this coverage is seen in foreign 
newspapers, generated by international news agencies, considering the dynamics of 
production in international journalism in a contemporary context, the news criteria and 
the complexity of journalistic routines. The news contribute to the construction of a 
social and cultural reality and agencies, in turn, generate a great share of international 
news, which certifies the relevance and actuality of the research. Methodologically, a 
descriptive approach uses quantitative and qualitative mechanisms, such as 
bibliographic research. Add to that the use of documental research and, moreover, the 
content analysis in articles published, in 2016, in the website of four foreign 
newspapers (El País, Le Fígaro, The Guardian and The New York Times), having as 
source the news agencies Reuters and Associated Press. The benchmarks are 
constituted around three theoretical axes: the first one focused in international 
journalism; the second, in journalism productive routines and the third, in news criteria 
and frameworks regarding Brazil. Great relevance to this work, even having been 
released in 1983, is given to the document “One world and many voices: 
communication and information in our time”, which presents results of a study on 
communication issues in relationships among countries. Commissioned by UNESCO, 
this text has become worldly known as the McBride report, given that the Irish man, 
Sean McBride, has coordinated the team. The results suggest that: a) in the news 
criteria hierarchy, there is emphasis on economic coverage, highlighting the agenda 
on the political-economic crisis and corruption; b) in both international agencies 
journalists’ routines, there is emphasis on monitoring content which is produced by 
national vehicles for communication and on the enquiries to fonts, specially, official 
ones; in the background, anonymous sources, national vehicles, witnesses and, at last, 
what is known as counterpoint; c) the most highlighted news criteria are actuality, 
dramatization and notoriety. 

 
 
 
Keywords: Communication. Journalism. International Journalism. News Agencies. 

  

  



 

 

RESUMEN 

 

ALMEIDA, Francisco Antonio Oliveira de. Periodismo internacional y las noticias 
de Brasil: prácticas de producción de contenido, encuadramientos y valores-noticia. 
2018. 365 f. Tesis (Doctorado Comunicación Social). Programa de Posgrado en 
Comunicación Social. Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), 2018.  

 

Esta investigación tiene como tema el periodismo internacional y las noticias de Brasil 
en la prensa mundial y, por objeto, la cobertura sobre el país por agencias y periódicos 
extranjeros en el año 2016. Se pretende investigar cómo se da esa cobertura en 
periódicos extranjeros generada por agencias de noticias internacionales, teniendo en 
cuenta las dinámicas de producción del periodismo internacional en el contexto 
contemporáneo, los criterios noticiosos y la complejidad de las rutinas periodísticas. 
Las noticias participan en la construcción de la realidad social y cultural y las agencias, 
a su vez, generan gran parte de las noticias internacionales, lo que atesta la relevancia 
y actualidad de la investigación. Metodológicamente, un enfoque de naturaleza 
descriptiva se utiliza de instrumentos cuantitativos y cualitativos, como la investigación 
bibliográfica. Se suma a ella el uso de la investigación documental y, además, del 
análisis de contenido de las materias publicadas en 2016 en los portales de cuatro 
periódicos extranjeros (El País, Le Fígaro, The Guardian y The New York Times), 
teniendo como fuente las agencias de noticias Reuters y Associated Press. Los 
referenciales se constituyen alrededor de tres ejes teóricos: el primero se centra en el 
periodismo internacional; el segundo, en las rutinas productivas del periodismo, y el 
tercero, en los valores-noticia y encuadramientos sobre Brasil. Aunque publicado en 
el año de 1983, se trata de un trabajo de gran relevancia para este trabajo, el 
documento "Un mundo y muchas voces: comunicación e información en nuestra 
época", que trae los resultados de un estudio de los problemas de comunicación en 
las relaciones entre las naciones. El texto se ha conocido mundialmente como Informe 
McBride, en función de que el irlandés Sean McBride haya coordinado el equipo. Los 
resultados indican que a) en la jerarquía de los valores-noticia se revela un énfasis en 
la cobertura económica, con destaque para pautas sobre la crisis económica-política 
y la corrupción; b) en las rutinas de los periodistas de las dos agencias internacionales 
de noticias hay un énfasis en el seguimiento del contenido de lo que es producido por 
vehículos nacionales y en la consulta a fuentes, en particular, oficiales; en segundo 
plano, fuentes anónimas, vehículos nacionales, testigos, y, por último, lo que 
llamamos contrapunto; c) Los valores-noticia que más se destacan son actualidad, 
dramaticidad y notoriedad. 
 
 
 
 
Palabras-clave: Comunicación. Periodismo. Periodismo internacional. Agencias de 
noticias. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

   
 Esta pesquisa tem como escopo analisar o jornalismo internacional e as 

notícias do Brasil na imprensa mundial, e tem como objeto de estudo a cobertura sobre 

esse país das agências e jornais estrangeiros em 2016. Utilizamos um estudo sobre 

as notícias publicadas sobre o Brasil para analisar as práticas jornalísticas, o trabalho 

da cobertura internacional em um país estrangeiro e a influência das diversidades 

culturais (que se verificam entre as formações dos jornalistas e o povo do país em que 

os mesmos trabalham) nos enquadramentos e abordagens. Pode-se afirmar que esse 

trabalho tem uma aplicação internacional, pois grande parte das empresas 

jornalísticas no mundo possui práticas jornalísticas similares, sendo que a abordagem 

da diversidade cultural na cobertura internacional tornou-se cada vez mais necessária 

e mais complexa com a globalização das comunicações e negócios e com a crescente 

intensificação da integração da sociedade em redes.   

No objetivo geral, temos a investigação da cobertura internacional 

referente ao Brasil nos jornais estrangeiros, gerada por agências de notícias 

internacionais, considerando as dinâmicas de produção do jornalismo internacional no 

contexto contemporâneo, os critérios noticiosos e a complexidade das rotinas 

jornalísticas. Aprofundando esse foco, apresentamos os objetivos específicos: 

contextualizar as agências de notícia no mundo, na América Latina e particularmente 

no Brasil; aprofundar o conhecimento sobre a atuação das agências de notícias 

Reuters e Associated Press sobre grandes jornais estrangeiros; identificar a dinâmica 

das práticas jornalísticas nas rotinas de produção do conteúdo publicado em grandes 

jornais estrangeiros com origem nas agências de notícia; verificar quais são as 

principais fontes informativas para a geração de conteúdo sobre o Brasil; detectar o 

comportamento das agências em relação ao Brasil, no contexto da mídia 

internacional; e, por fim, identificar os tipos de enquadramentos feitos pelas agências 

internacionais presentes nos jornais estrangeiros. 



16 

 

A pesquisa nos permitiu aprofundar o conhecimento sobre a relação da 

imprensa internacional com o País, uma nação classificada como a sexta maior 

economia do mundo1 (com um PIB, em 2014, de US$ 2,28 tri, e projeção para 2030 

de R$ 4 tri), tendo, à frente, os EUA (com US$ 16,27 tri de PIB em 2014), e mais 

quatro outros países (China, Índia, Japão e Alemanha). Uma análise do crescimento 

do PIB, em 2018, publicada pelo site G12 destaca o Brasil em 40º lugar numa lista de 

43 nações. Na mesma relação, a China se apresenta em segundo lugar e os Estados 

Unidos em 27º, e ainda três países latino-americanos à frente do Brasil: Chile (14º), 

Peru (22º) e México (38º). Abaixo do Brasil, são citadas duas nações europeias e uma 

asiática: Reino Unido, Japão e Noruega, no final da lista.  É óbvio, que tal estudo 

considera as relativas diferenças entre as economias mundiais, a proporção de 

crescimento em relação aos históricos de resultados em PIB de cada país ao longo 

do tempo. Com foco em nosso tema, uma das muitas formas possíveis de examinar 

as discrepâncias entre os números de 2014 e 2018 seria direcionar o olhar sobre as 

dificuldades internas do Brasil para desenvolver-se, preparar-se para aproveitar as 

oportunidades no mercado internacional e competir com outras nações.  

Para ilustrar as relações de prioridades de uma agência de notícias entre 

o mercado mundial e o Brasil, destacamos, em um quantitativo de escritórios da 

Reuters, no mundo, uma das duas agências pesquisadas e que tinha disponível no 

site da empresa a localização de todas as sucursais. O País se apresenta em sexto 

lugar com 3 escritórios, tendo os EUA em primeiro, com 39 escritórios, e o Reino Unido 

em segundo, com 12. No Brasil, a Reuters emprega 30 correspondentes estrangeiros 

e nativos para cobrir particularmente os temas economia e política, entre outros 

assuntos, tendo um serviço internacional que produz conteúdo diário para a 

distribuição mundial e um serviço nacional que atua na tradução e adaptação do 

conteúdo recepcionado do exterior, com valores-notícia e elementos de interesse para 

o público brasileiro, demandados por jornais, revistas, emissoras de rádio e TV, e 

websites de notícias.   

Está pesquisa se justifica pelo fato de que as notícias influenciam na 

construção da realidade social e cultural e as agências, por sua vez, geram grande 

                                                            
1Disponível em: <https://exame.abril.com.br/economia/as-10-maiores-economias-do-mundo-em-2030-
segundo-o-usda/>. Acesso em: 16 nov. 2017, às 17 h. 
2Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/em-ranking-com-43-paises-crescimento-do-
pib-do-brasil-fica-na-40-posicao.ghtml>. Acesso em: 19 jul. 2018, às 13:59 h. 
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parte das notícias internacionais, o que atesta relevância e atualidade. Essa 

abordagem se baseia no Relatório McBride (1983), um documento elaborado pela 

comissão da Unesco e coordenado pelo pesquisador que leva o respectivo nome, 

como será mencionado de forma mais completa a seguir. A importância de pesquisar 

o tema nesse documento é destacada por causa das relações da imprensa mundial 

com o mundo moderno, com a sociedade, com as atividades econômicas e sociais, 

naquela época, mais ainda no momento atual; ao mesmo tempo, estabelece fortes 

críticas à estrutura oligopólica do sistema internacional de produção de notícias, bem 

como mostra a profunda desigualdade entre os povos quanto à inclusão no conteúdo 

informativo.   

No presente estudo, destacam-se os critérios editoriais de apuração da 

imprensa internacional  em relação a um país latino-americano, Brasil, líder nesse 

continente, mas com uma economia que oscila ao longo do tempo entre o crescimento 

e o declínio, com grande potencial de produção agropecuária, industrial, mineral e de 

relevante consumo, com uma das maiores populações do mundo, enfrentando 

sucessivas crises. O ano de 2016 teve destaque em nossa pesquisa posto que houve 

a crise político-econômica e as investigações envolvendo parte da classe política 

nacional em denúncias e investigações de corrupção.   

A relevância deste estudo se baseia na significação do jornalismo 

internacional para a sociedade, e mais especificamente na importância das agências 

de notícias para a distribuição de informação no mundo. As agências fornecem 

matéria-prima essencial para os veículos de comunicação poderem publicar notícias 

sobre os acontecimentos mundiais com baixo custo e eficiência. A escassez de 

referências sobre o tema, assinalando a falta de discussões específicas, constitui um 

segundo fator de justificação para o desenvolvimento de tal movimento de pesquisa 

(em que esta tese se insere) e, portanto, tal circunstância contribui para validar nosso 

objetivo. Os resultados alcançados, associados ao respectivo referencial de lastro, 

podem vir a ser contribuições para estudos posteriores, deste e de outros 

pesquisadores, à medida que esta tese possa constituir-se como um ponto de partida 

no âmbito do conhecimento sobre o jornalismo internacional com base nos 

pressupostos citados. 

Como se verá adiante, nesta Introdução, há um capítulo sobre as opções 

metodológicas, os passos da pesquisa e os respectivos propósitos de tais atos 
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relacionados aos objetivos já mencionados. Metodologicamente, a pesquisa compõe-

se de uma parte descritiva, utilizando metodologias quantitativas e qualitativas, como 

a pesquisa bibliográfica; a pesquisa documental e a análise de conteúdo das matérias 

publicadas em 2016 nos portais de quatro jornais estrangeiros.  

Os veículos de comunicação pesquisados foram as agências de notícias 

Reuters e Associated Press, e quatro jornais: El País e Le Fígaro, The Guardian e The 

New York Times. Tendo sido captada uma amostra de matérias jornalísticas nos sites 

desses jornais, com o critério de serem assinadas pelas agências já mencionadas no 

ano de 2016, tendo o Brasil como foco, brasileiros, questões mundiais que tenham o 

Brasil no foco da apuração, ou questões brasileiras com repercussões mundiais, ao 

todo foram captadas 74 matérias, entre notas, notícias e reportagens. 

O referencial da pesquisa se constitui em três eixos teóricos: o primeiro 

foca no jornalismo internacional (MCBRIDE, 1983; MOLINA, 2007/2015; 

STEINBERGER, 2005); o segundo nas rotinas produtivas do Jornalismo (PENA, 2013; 

SCHUDSON, 2010; TRAQUINA, 2012, 2013) e o terceiro, nos valores notícia e 

enquadramentos sobre o Brasil (DAMATTA, 1986a, 1986b, 1997, 2004, 2012, 2015; 

GOFFMAN, 2012; TRAQUINA, 2012, 2013).  

No primeiro eixo, uma obra de grande relevância para este trabalho 

continua sendo o documento “Um mundo e muitas vozes: comunicação e informação 

na nossa época”, lançado em 1983, que resume os resultados de um estudo dos 

problemas da comunicação, encomendado pela UNESCO, que ficou mundialmente 

conhecido como Relatório McBride, em função do irlandês Sean McBride ter 

coordenado a equipe. Como já mencionado, traz uma profunda crítica aos chamados 

“países centrais”, hegemônicos em termos de atuação político-econômica, mas 

também no controle do fluxo informativo, na produção e distribuição de notícias.    

Este trabalho de pesquisa estrutura-se em quatro capítulos: 1) Desafios 

do percurso metodológico; 2) Jornalismo internacional: agências de notícias e jornais 

estrangeiros; 3) Organização e práticas produtivas na indústria jornalística 

internacional; 4) O Brasil no jornalismo internacional: aspectos sobre organização, 

enquadramentos e valores sociais.  

Assim, numa escala de abordagem, partimos de uma exposição teórica 

para a análise dos dados no plano empírico no quarto Capítulo. Em todos eles há uma 
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forte presença do referencial teórico, embora isso, nos dois primeiros, seja mais 

evidente; já no terceiro Capítulo há um equilíbrio entre o referencial teórico e os 

conteúdos das três entrevistas realizadas com representantes da Reuters, Associated 

Press e O Estado de S.Paulo. No quarto Capítulo, há uma prioridade para o relato dos 

resultados da análise de conteúdo na amostra de matérias captadas nos sites de 

jornais e no conteúdo das entrevistas, tendo nas referências uma base para a análise 

dos dados.   

No primeiro Capítulo, “Desafios do percurso metodológico”, tratamos do 

processo metodológico e de pesquisa empírica, no qual o texto é subdividido em 

tópicos. Em primeiro lugar é abordado o tipo de pesquisa e o referencial teórico, 

caracterizando-se as distinções do projeto de pesquisa e as bases teóricas que se 

separam em três eixos. A seguir, há a trajetória da pesquisa ao longo de quatro anos, 

induzindo o pesquisador a sucessivos recortes e gradual aperfeiçoamento da proposta 

de trabalho, tendo como marco decisivo a Qualificação em Outubro de 2016, 

delineando-se a pesquisa de análise de conteúdo, entrevistas e novas referências 

para constituir os eixos teóricos. Em outra parte deste Capítulo, trata-se do problema 

e de questões de pesquisa, bem como dos objetivos e da justificativa. E, por fim, as 

técnicas de pesquisa são descritas e justificadas: a pesquisa documental, as 

entrevistas semiestruturadas e a análise de conteúdo. Encerrando o texto, a amostra 

é descrita, caracterizada e justificada neste recorte e é descrita a importância da 

contribuição dos jornais pesquisados (El País, Le Fígaro, The Guardian e The New 

York Times).  

Com o título “Jornalismo internacional: agências de notícias e jornais 

estrangeiros”, no segundo Capítulo, tratamos de uma abordagem teórica de análise 

de dados documentais obtidos em sites referenciados e em um anuário de entidade 

nacional da propaganda.  O texto é subdividido em tópicos que procuram caracterizar 

a estrutura da imprensa internacional e a relação com as empresas pesquisadas, a 

relação dessas empresas jornalísticas com o fluxo financeiro e com a propaganda, 

além de descrever as empresas pesquisadas, bem como similaridades e distinções 

entre si.  O Capítulo se inicia com a conceituação e a descrição da evolução histórica 

do jornalismo internacional, em particular a relação entre as agências de notícias e os 

jornais. A seguir, trata da influência do fluxo financeiro e da propaganda no 

investimento das empresas jornalísticas internacionais em um ou outro país. Destaque 
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seja feito que não argumentamos haver interferência do mercado internacional na 

produção jornalística propriamente dita, mas sim no investimento e presença das 

empresas jornalísticas em um ou outro país, e isso contribui para que haja mais 

produção de conteúdo vindo de um determinado país que de outro, circulando no 

mundo um volume de matérias muito desigual, o que é sustentado nas referências 

citadas. Nas agências de notícias, não há uma dependência do fluxo financeiro da 

propaganda, como nos jornais e outros meios jornalísticos, contudo, onde há veículos 

de imprensa haverá mercado para as agências. O Capítulo se encerra com a 

descrição das empresas pesquisadas, bem como com uma exposição de 

similaridades e distinções sobre as mesmas. 

No terceiro Capítulo, “Organização e práticas produtivas na indústria 

jornalística internacional”, o texto apresenta conceitos, embasamento teórico, como 

também uma abordagem empírica, resgatando-se fragmentos das entrevistas 

realizadas. Dessa forma, procurando compreender as relações das práticas 

jornalísticas com a realidade da cobertura jornalística no Brasil, em termos de 

jornalismo internacional. Na parte inicial, o Capítulo apresenta conceitos da teoria 

como Newsmaking, Gatekeeping, entre outros, para compreender a evolução das 

rotinas e práticas jornalísticas.  Em seguida, o texto prossegue com uma análise das 

rotinas jornalísticas e das relações entre agências de notícias, jornais e 

correspondentes internacionais. Depois, tratamos dos critérios de noticiabilidade e dos 

valores-notícia no jornalismo internacional, verificando o assunto tanto com base na 

teoria quanto nas entrevistas realizadas. E, por fim, o texto se encerra com uma 

abordagem sobre os critérios de seleção das fontes na produção jornalística, a 

influência dos interesses institucionais das empresas em competição no mercado 

mundial.     

“O Brasil no jornalismo internacional: aspectos da organização, 

enquadramentos e valores sociais” é o título do quarto Capítulo, que se estrutura em 

cinco partes que trazem os resultados da pesquisa da análise de conteúdo, 

juntamente com os depoimentos das entrevistas, tendo esse estudo apoio das 

referências de jornalismo, do contexto no Brasil e no mundo. Inicia-se o texto com um 

tópico que expõe a influência das agências de notícias no conteúdo dos jornais 

pesquisados tendo em vista a amostra pesquisada, também caracteriza a amostra por 

gênero, em nota, notícia e reportagem. Um segundo tópico trata dos perfis editoriais 
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nos jornais pesquisados, a organização das notícias da amostra por editoria ou por 

chapéu. Em seguida, os elementos que constituem as notícias da amostra em duplo 

filtro (a dupla autoria entre agências e jornais), nos quais se destacam fontes, valores-

noticia, os enquadramentos. Um quarto tópico trata das relações entre temas, fontes, 

valores-notícia e enquadramentos. Por fim, o tópico final discute a imagem do Brasil 

diante da amostra analisada e se apoia nas referências disponíveis para compreender 

os resultados do estudo.  

Cada nação se prepara para competir no mundo econômico com 

recursos disponíveis para cada uma, logo, o Brasil torna-se forte e influente quando 

obtém êxito nas políticas internas de custeio público, de investimento em infraestrutura 

e educação e dissemina uma imagem mais favorável para tudo que pode oferecer; 

torna-se competitivo e influente no mercado internacional. A pauta internacional pode 

expor como o Brasil se posiciona no mercado mundial (potencial econômico) à medida 

que no mercado nacional se verificam fatos e eventos significativos em termos de 

mudanças favoráveis (ampliação das condições de investimento no mercado, 

fortalecimento das instituições públicas) ou desfavoráveis (falência das medidas 

econômicas, declínio de políticas públicas).   

Os resultados indicam que: a) Na hierarquia dos valores-notícia sobre o 

Brasil, revela-se uma ênfase para a cobertura econômica e um destaque para pautas 

da crise econômica-política e da corrupção; b) Nas rotinas dos jornalistas da Reuters 

e Associated Press há uma ênfase no acompanhamento do conteúdo do que é 

veiculado nos veículos nacionais e na consulta de fontes, em particular fontes oficiais, 

em segundo plano, anônimas, veículos nacionais, testemunhas, e, por fim, 

contraponto; c) Os valores-notícia que mais se destacam são: Atualidade, 

Dramaticidade e Notoriedade.  
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CAPÍTULO I - DESAFIOS DO PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

 

1.1. Tipo de pesquisa e referencial teórico-metodológico 

 

É desafiador o desenvolvimento de uma pesquisa sobre jornalismo 

internacional e, dentro desse campo, as notícias do Brasil publicadas no Exterior, mais 

especificamente as práticas de conteúdo, em 2016, que envolvem a cobertura de 

agências e jornais estrangeiros, os enquadramentos e valores-notícia inseridos 

nessas práticas. Trata-se de um tema relevante nos estudos de comunicação e de 

jornalismo, uma vez que as notícias impactam na construção da realidade social e 

cultural e as agências, por sua vez, geram grande parte das notícias internacionais. 

Para tanto, desenvolveu-se uma pesquisa descritiva, utilizando metodologias 

quantitativas e qualitativas, como a pesquisa bibliográfica; pesquisa documental, 

entrevistas qualitativas e análise de conteúdo das matérias veiculadas em 2016 nos 

portais dos jornais estrangeiros pesquisados, tendo como fonte desses jornais as 

agências de notícia Reuters e Associated Press3. Os portais de jornais selecionados 

para a coleta das matérias que tiveram como fonte as duas agências são: El País e 

Le Fígaro, The Guardian e The New York Times.  

Em se tratando do método descritivo, segundo Sampieri et al (2006, p. 

100): “o objetivo do pesquisador consiste em descrever situações, acontecimentos, 

feitos, isto é, dizer como se manifesta determinado fenômeno". Através da coleta e 

medição de dados quantitativos na análise de conteúdo das matérias publicadas em 

jornais estrangeiros e das informações documentais e de pesquisas de campo 

[entrevistas] se descreve o desenvolvimento do objeto no meio social, e a 

profundidade do estudo corresponde às especificações de tal objeto no plano de 

trabalho. Sobre o estudo descritivo, uma das “características mais significativas está 

                                                            
3 Os jornais El País, Le Fígaro, The Guardian e The New York Times, e as Agências Associated Press 
e Reuters serão grafados em redondo e não em itálico por opção editorial. Também haverá a 
abreviação dos jornal The New York Times (NYT) e da Agência Associated Press (AP), no decorrer de 
cada capítulo desta tese. 
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na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados” (GIL, 2008, p. 28). Nesse 

caso, análise de conteúdo das matérias coletadas na publicação digital dos jornais 

pesquisados e a análise das informações contidas nas entrevistas semiestruturadas.  

É uma pesquisa muito utilizada nas práticas científicas quando a pesquisa recai sobre 

“a atuação prática”, no caso, as práticas jornalísticas internacionais.  

No âmbito do desenvolvimento científico e do progresso para a 

humanidade, em termos de relevância, a pesquisa em comunicação (RELATÓRIO 

MCBRIDE,1983, p. 376), e mais especificamente em jornalismo, é fundamental para 

que haja melhorias nas condições da realidade no mundo. O Relatório McBride (1983, 

p. 376) propõe a necessidade de priorizar análises conjunturais das instituições de 

mídia internacionais e as relações com diferentes públicos, sociedades de diferentes 

países no mundo, com outros tipos de instituições públicas e privadas. Ao invés de 

observar uma determinada política de comunicação inserida em específicas 

circunstâncias regionais, é essencial atentar para as relações que envolvem os 

principais atores e como se inserem no macroambiente mundial. 

 
[...] os pesquisadores devem tentar se aproximar da nova concepção 
da comunicação como processo social, o que implica o estudo das 
instituições de comunicação social, não isoladamente, mas sim nas 
suas relações com outras instituições, em amplos contextos sociais, 
nacionais e internacionais [...] (MCBRIDE et al., 1983, p. 376).  

 

Nesse sentido, inspirado pelo Relatório McBride (1983, p. 376), a nossa 

pesquisa em jornalismo internacional se baseia, como adiantado, em duas das 

principais agências de notícias (Reuters e Associated Press), além de quatro jornais 

internacionais (El País, Le Fígaro, The Guardian e NYT)4, debruçando-se sobre o 

conteúdo publicado pelos mesmos e suas práticas jornalísticas pertinentes a uma 

produção voltada para o público mundial. Trata-se, portanto, de uma pesquisa 

interessada em contribuir para a compreensão do fenômeno mundial de produção da 

notícia, com necessários recortes, mas com atenção ao “processo social” nos 

“contextos” do dinâmico fluxo internacional do jornalismo.   

                                                            
4Neste estudo são considerados os principais jornais, enquanto representantes da imprensa 

internacional, tendo ao final deste capítulo justificativas para as respectivas representatividades. 
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 Para Steinberger (2005, p. 179), o contexto em que se insere o 

jornalismo internacional contempla não somente a articulação de governos e de 

“observadores autorizados”, mas, particularmente, dos cidadãos, em um movimento 

coletivo configurando uma “batalha de ideias”. Sem pesquisa não há como relacionar 

elementos desse movimento com a construção da teoria ao longo do tempo. A 

pesquisa oxigena e atualiza o conhecimento para permitir que a sociedade possa 

participar da batalha (STEINBERGER, 2005, p. 179).  

As mudanças da Era da Informação, com a internet, segundo Traquina 

(2012, p. 147), trouxeram questionamentos a respeito da influência dos jornalistas na 

sociedade, do “papel dos jornalistas na produção de notícias”, sobre as razões da 

constituição da forma atual das notícias. Para o autor, esses questionamentos 

alimentaram a produção de “vasta literatura constituída por milhares de livros e artigos 

que ocupariam inúmeras estantes em qualquer biblioteca” (TRAQUINA, 2012, p. 147). 

Ao longo do tempo, na evolução do jornalismo, a sistemática produção de pesquisa 

na área permitiu a existência de muitas teorias essenciais, não somente para 

buscarmos esclarecimentos sobre os problemas citados, mas para avançar sobre 

novas dúvidas, contribuir para a expansão do conhecimento. 

O jornalismo internacional se reformulou a cada onda de transformações 

tecnológicas, de consumo e de alterações geopolíticas. Sendo assim, torna-se 

necessário a realização de uma pesquisa descritiva. A escolha do método e do tipo 

de pesquisa se ajusta a uma realidade na qual o tema se apresenta em poucas obras 

publicadas, particularmente no Brasil. “O método científico não é, nem mais nem 

menos, senão a maneira de se construir boa ciência: natural ou social, pura ou 

aplicada, formal ou factual” (MARTINS; THEOPHILO, 2009, p. 37).  

Segundo Martins e Theophilo (2009, p. 37), “a prática aprimora a 

capacidade de investigar”. Assim, os critérios metodológicos previstos no plano de 

pesquisa são revisados a partir de resultados empíricos obtidos na pesquisa de 

campo, na pesquisa documental. No presente estudo, há os resultados relacionados 

com as práticas jornalísticas internacionais, que viabilizam a oportunidade de 

descrever a experiência de investigação e a consciência do conhecimento obtido ao 

longo do tempo. Segundo Flick (2009, p.21), os estudos dos dados disponíveis em 

fontes secundárias e em coleta de campo permitirão estabelecer correlações de uma 

premissa com a realidade em qualquer pesquisa submetida às normas científicas em 



25 

 

determinado campo, com especificidades pré-estabelecidas. Assim, almejamos com 

a presente pesquisa constituir correlações da imprensa no mundo com a base de 

conceitos apurados (valores-notícias, enquadramentos, relações com fontes) em uma 

perspectiva empírica atual.  

Os princípios norteadores da pesquisa e do planejamento da pesquisa 
são utilizados com as seguintes finalidades: isolar claramente causas 
e efeitos, operacionalizar adequadamente relações teóricas, medir e 
quantificar fenômenos, desenvolver planos de pesquisa que permitam 
a generalização das descobertas e formular leis gerais. (FLICK, 2009, 
p. 21).    

  

Nesse sentido, Flick (2009, p. 21) fornece um parâmetro numa 

perspectiva de prática da investigação científica para que possamos viabilizar a 

aplicação do método neste estudo. A boa investigação deve conduzir a uma análise 

das práticas e permitir obter conclusões de confirmação ou negação das ideias 

iniciais. Mais ainda, deve viabilizar o aprofundamento de pesquisas futuras na 

construção do conhecimento, seja nas práticas jornalísticas e correspondentes 

consequências sociais, ou ainda, em outro foco abordado de nosso objeto de 

pesquisa, na inserção das agências e jornais estrangeiros na geopolítica dos negócios 

de comunicação e das decisões político-econômicas com base em notícias. 

Na presente tese, utilizou-se a metodologia quanti-qualitativa, que inclui 

procedimentos como a pesquisa documental, a análise de conteúdo e as entrevistas 

semiestruturadas. Segundo Ruiz (2014, p. 139), pelo método indutivo é possível 

conhecer os aspectos particulares de um fenômeno até que se possa chegar a um 

conhecimento mais geral. E é nesse sentido que Sampieri et. al. (2006, p. 11) nos 

explica a ação do estudo qualitativo, bem como, e principalmente, o conceito 

específico.  

Sampieri et. al. (2006, p. 11) expõem a distinção entre quantitativo e 

qualitativo, acrescentando que, no passado, esses dois tipos de pesquisa eram 

considerados antagônicos. Contudo, atualmente, são contribuintes entre si para o 

desenvolvimento do conhecimento científico de forma mais aprofundada. As 

pesquisas “quanti-quali” tendem a integrar o estudo da probabilidade em um 

fenômeno de forma mais ampla com o estudo dos aspectos particulares em 

determinado contexto. Assim, os dados estatísticos de caráter secundário sobre as 

agências de notícias (no geral em relação ao mundo, e em particular sobre o Brasil) 
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foram analisados a partir das tendências numéricas e do que se pode inferir, 

interpretar com base no contexto; enquanto os depoimentos coletados na Reuters são 

avaliados sob o viés qualitativo dos critérios noticiosos, contribuindo também para 

contextualizar os dados quantitativos. Neste trabalho, a revisão bibliográfica é 

baseada na identificação de autores e obras diretamente relacionadas com o tema, 

ou com os conceitos complementares que nos auxiliam na análise dos resultados da 

pesquisa.  

O Referencial Teórico Metodológico foi dividido em três eixos, como 

aparece no Quadro 1. O 1º Eixo reúne as referências norteadoras do Jornalismo 

Internacional, referências da inserção no macroambiente mundial. O 2º Eixo concentra 

as referências das Rotinas Produtivas, incluindo a dinâmica das práticas jornalísticas, 

a escolha das fontes, principais conceitos e fundamentos relacionados ao trabalho 

jornalístico em que o jornalismo internacional se insere. O 3º Eixo tem foco nos 

Valores Notícia e Enquadramentos sobre o Brasil, e com base nessas referências 

podemos analisar como a cobertura internacional aborda o Brasil e a respectiva 

complexidade nacional.  

 

Quadro 1 - Referencial teórico-metodológico 
EIXO 1 EIXO 2 EIXO 3 

Jornalismo Internacional Rotinas Produtivas Valores Notícia e 
Enquadramentos sobre o 

Brasil 
MCBRIDE, Sean (Org.) PENA, Felipe DAMATTA, Roberto 

MOLINA, Matías M. SCHUDSON, Michael GOFFMAN, Erving 

STEINBERGER, Margareth B. TRAQUINA, Nelson TRAQUINA, Nelson 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Em destaque, no 1º Eixo, apresentam-se, como anotado, Sean McBride 

(1983); Molina (2007; 2015) e Margareth Born Steinberger (2005). Steinberger 

contribui com fundamentos sobre discursos na mídia e com a geopolítica dos meios 

de comunicação. Molina contribui com o histórico das agências de notícias e jornais 

internacionais. Em 1983, McBride coordenou a Comissão Internacional para o Estudo 

dos Problemas da Comunicação, a serviço da Unesco. Com o título “Um mundo e 

muitas vozes: comunicação e informação na nossa época”, o documento final dos 

estudos ficou conhecido como “Relatório McBride”, uma colaboração importante para 
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o exame da realidade da comunicação no mundo, não somente na época do estudo 

como também para o contexto atual. E assim, daqui em diante, a obra é citada como: 

Relatório McBride. 

No 2º Eixo, destacam-se como base para analisar os conceitos da 

prática jornalística: Felipe Pena (2013); Michael Schudson (2010) e Nelson Traquina 

(2012; 2013). Pena contribui com fundamentos da teoria e técnica do jornalismo, 

Schudson colabora com fundamentos sobre as práticas de jornalismo e Traquina 

agrega conhecimento com os fundamentos da teoria e técnica do jornalismo.   

No 3º Eixo, estão presentes autores que contribuem com teorias para a 

análise dos dados obtidos: Roberto DaMatta (1986a; 1986b; 1997; 2004; 2012; 2015), 

Erving Goffman (2012) e Nelson Traquina (2012; 2013). Goffman contribui com 

fundamentos sobre enquadramento social. DaMatta coopera com fundamentos sobre 

o Brasil e Traquina colabora com fundamentos sobre os valores noticiosos.  

 
 
 
 
 
1.2. Trajetória da pesquisa 

 

Foi durante os anos de 1999-2001, no curso de mestrado em 

Administração, ministrado pela Universidade Federal da Bahia, que resultou na 

dissertação intitulada “Marketing Cultural na Terra do Axé”, com ênfase na diversidade 

cultural, que fui inspirado a desenvolver um projeto de doutorado em jornalismo, na 

Universidade Metodista de São Paulo, a Umesp. Como ideia inicial, em 2014, foi 

abordado o jornalismo internacional e a diversidade cultural, porém, seria um estudo 

muito amplo e, após leituras (BRASIL, 2014; ESPERIDIÃO, 2011; NATALI, 2011) e 

pesquisas (documentais e de campo) preliminares, ficou clara a necessidade de 

mudanças no projeto de pesquisa, e ao longo do tempo foram realizados inúmeros 

ajustes no tema proposto. 

Desse modo, em 2015, inicia-se a coleta documental nos sites das 

agências de notícias (AFP France Press, AP, Al Jazeera, Dow Jones, dpa Deutsche 

Presse, Reuters) para a coleta de informações, dados e registros históricos de 

domínio público disponibilizados pelas próprias empresas.  Uma conversa informal 
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(sem a formalidade da pesquisa, por ainda não ter um projeto aprovado no Comitê de 

Ética) com Bruno Malfinati, jornalista e ex-funcionário da Reuters, que atuou como 

redator da agência, inspirou significativas mudanças na pesquisa, na perspectiva do 

autor desta tese, sobre a atuação das agências de notícias no mundo. Essas 

mudanças foram reforçadas com a leitura e fichamento da tese de Esperidião (2011), 

na qual a autora aborda a relação das emissoras de televisão com as agências de 

notícias internacionais.   

Nessa época, havia a ideia de estudar o movimento da imprensa 

internacional, tanto pelo viés das práticas jornalísticas quanto pelo dinamismo 

organizacional das grandes empresas jornalísticas no mundo, em particular agências 

de notícias e grandes jornais, o que posteriormente se verificou excessivamente 

amplo ainda. A partir daí foi priorizado o aprofundamento das leituras e a elaboração 

de resumos críticos5. A leitura e o fichamento da obra Relatório McBride (1983), na 

qual os autores abordam a relação de forças no mundo da comunicação diante das 

mudanças na Era da Informação, a 3ª Revolução Industrial (RIFKIN, 2012), 

incrementam a pesquisa enquanto obra seminal (RELATÓRIO MCBRIDE, 1983), 

referência para uma compreensão sobre o jornalismo internacional na atualidade. 

Tratou-se de um processo de aprofundamento do conhecimento sobre o jornalismo 

industrial e o jornalismo contemporâneo, tanto sob o viés do mercado da imprensa 

mundial quanto da evolução das práticas jornalísticas ao longo do tempo. 

Em 2016, os destaques do processo recaem sobre dois episódios: no 

início a elaboração do Relatório de Qualificação; em outubro, a Qualificação, na qual 

a banca contribui por meio de considerações para o aprimoramento do projeto, 

estabelecendo condições para definitivos recortes no tema. Como consequência da 

Qualificação (em outubro de 2016) e, logo, as considerações da banca examinadora, 

procede-se uma revisão completa da pesquisa, com prioridade para os critérios 

noticiosos e a prática editorial e, assim sendo, distancia-se da perspectiva da 

produção industrial e de questões geopolíticas internacionais que envolvem o 

jornalismo, temáticas relevantes, mas fora do foco do problema: as práticas 

jornalísticas no jornalismo internacional. Resguarda-se, dessa forma, a prerrogativa 

                                                            
5Como resultado desse esforço, foi publicado o artigo: “Agências de notícias e tecnologia: mediadores 

ou agentes de recomendação no fluxo da informação?”, Brazilian Journal of Technology, 
Communication, and Cognitive Science, v. 3, p. 1-15, 2015. 
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de mencionar geopolítica e industrialização no jornalismo, mas desde já se estabelece 

a precaução metodológica de orientar a narrativa da tese para o centro do objeto de 

pesquisa.  

Em primeiro lugar, o título se reestrutura: “Notícias do Brasil: os critérios 

de noticiabilidade na contemporaneidade segundo as agências de notícias Reuters e 

AP”. Daí em diante, observa-se o desenvolvimento das aplicações práticas na 

pesquisa conforme o planejamento metodológico6. Em destaque, neste trabalho, se 

inicia com a captação de matérias para análise de conteúdo a ser concluída no 

semestre seguinte, em 2017. A captação das matérias se processa a partir da 

delimitação de tempo (ano de 2016), das agências de notícias como fornecedoras de 

conteúdo ou assinantes das matérias (Reuters e AP), dos jornais a serem 

pesquisados (El País, Le Fígaro, NYT e The Guardian), e a palavra-chave na pesquisa 

(Brasil).  

O trabalho, no início do ano de 2017, é marcado pela continuidade e 

conclusão da captação das matérias nos sites dos jornais pesquisados. A seguir, se 

processa o mapeamento dos dados obtidos na análise de conteúdo das matérias 

captadas. Por meio de categorias previamente planejadas, conforme metodologia do 

projeto de pesquisa, os dados de análise são registrados em tabela em cada uma das 

74 matérias pesquisadas. A partir dessas tabelas com dados primários, novas tabelas 

são produzidas com quantitativos dos dados obtidos diante das categorias nas 

matérias estudadas. Esse trabalho de produção de tabelas de frequência e de análise 

crítica dos dados obtidos tem continuidade. Além disso, definem-se os procedimentos 

de pesquisa de campo.  

No segundo semestre do ano (2017), procede-se à continuidade da 

análise de conteúdo, à produção das tabelas de frequência dos dados obtidos com a 

análise, bem como à leitura crítica dos respectivos dados. Intensificam-se os contatos 

com as agências de notícias tendo em vista a coleta de depoimentos, seja por e-mail 

ou por gravação em contato presencial. Ao longo da investigação é natural que o título 

do trabalho mude mediante o acúmulo gradativo de conhecimento sobre o tema. 

                                                            
6Em consequência do esforço de pesquisa, no PENSACOM/Brasil/2016 (12 e 13/12/2016), foi 

apresentado o artigo: “Tecnologia, revoluções industriais e o negócio do jornalismo em processo de 
transformação”, abordando a industrialização do jornalismo ao longo das revoluções industriais, 
incluindo a formação de grandes conglomerados de mídia na era atual. 
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Após a readequação da pesquisa, definiu-se finalmente o título desta 

tese: “Jornalismo internacional e as notícias do Brasil: práticas produção de conteúdo, 

enquadramentos e valores-notícia; bem como sua estrutura, com quatro capítulos, 

planejando-se o conteúdo dos mesmos baseando-se nos resultados já obtidos na 

pesquisa documental e de campo. O conteúdo (de análise de conteúdo e pesquisa 

documental) já produzido previamente é selecionado para diferentes partes da tese. 

Sendo assim, é iniciada a redação do primeiro capítulo: (Desafios do percurso 

metodológico) e do segundo: (Jornalismo internacional: agências de notícias e jornais 

estrangeiros). Contatos são estabelecidos com profissionais da Reuters e da AP para 

a captação de entrevistas. Simultaneamente, planeja-se o mesmo esforço de 

pesquisa de campo junto a correspondentes de jornais pesquisados que 

eventualmente estejam atuando no Brasil e, em particular, em São Paulo. 

A definição dos jornais a serem pesquisados envolveu uma preocupação 

mais ampla sobre a legitimidade dos mesmos no mercado mundial. Assim, 

inicialmente, foi verificada a existência de classificações de circulação para determinar 

em cada país (Estados Unidos, Espanha, França e Reino Unido) a importância dos 

jornais no mercado. Depois foi considerada a viabilidade de acesso às matérias no 

site dos jornais, escolhendo-se aqueles com melhor classificação e com melhor 

acesso para captação. O detalhamento sobre a amostra está presente no tópico 

1.4.3.1 (Amostra) deste capítulo. 

A pesquisa de campo com entrevistas semiestruturadas se inicia em 

dezembro de 2017 e é concluída em fevereiro de 2018, com uma editora (brasileira) 

da Reuters, um correspondente (nativo dos Estados Unidos) da AP, e o editor de 

“Internacional” do jornal O Estado de São Paulo (brasileiro), sendo que, mais adiante, 

neste capítulo, encontra-se um tópico sobre os entrevistados (1.4.2. Entrevistas 

semiestruturadas). Essas entrevistas foram obtidas após persistentes contatos com 

as empresas, pois houve várias negativas de profissionais desinteressados em 

colaborar e reduções da lista de pessoas a serem ouvidas para o mínimo necessário. 

O entrevistado da AP solicitou omissão de seu nome por orientação da chefia da 

empresa, assim, a citação de seu depoimento dá-se como “AP”. O editor do jornal O 

Estado de S.Paulo foi incluído por dificuldade de contatos com editores de jornais 

estrangeiros, portanto, a opção foi poder, por analogia, inferir sobre o uso que jornais 

de referência no mundo fazem dos conteúdos recebidos das agências de notícias. 
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Consideramos que há similaridade das práticas no Brasil e em grande parte do mundo, 

que seguem o modelo padronizado pela imprensa dos Estados Unidos, incorporado 

no Brasil após a segunda metade do século XX. 

Nessa trajetória da pesquisa é importante ressaltar alguns pontos. Em 

primeiro lugar, a gradativa acumulação de conhecimento empírico e adquirido nas 

leituras da revisão bibliográfica induziu este autor a graduais mudanças no escopo do 

trabalho, nas especificidades da pesquisa de campo a ser implementadas, como 

também em relação ao título do trabalho. Essas mudanças têm uma perspectiva 

positiva à medida que a cada mudança ocorrida no processo contribui para o 

aperfeiçoamento da específica metodologia, no sentido de dar conta do conhecimento 

que demanda correções nos procedimentos, diferenciando-se daquele rumo anterior, 

portanto, verificando-se progresso.  

Outra questão é que no início se pretendia realizar uma pesquisa com 

base em seis agências de notícias: Reuters (EUA/UK), AFP France Press (França), 

AP Associated Press (EUA), dpa Deutsche Presse (Alemanha), Dow Jones (EUA), Al 

Jones (Emirados Árabes). Com base na pesquisa documental realizada, foi observado 

que, por um lado, não haveria dados suficientes sobre todas essas agências com 

equilíbrio proporcional; por outro, os dados disponíveis sobre a Associated Press e a 

Reuters apresentaram volume satisfatório, além do mais, constituem-se como as 

principais do mercado, como agências globais ao lado da AFP France Press. 

No curso histórico da pesquisa, o evento seguinte é a seleção dos jornais 

para a pesquisa. Após a Qualificação, priorizou-se, na parte empírica do trabalho, uma 

captação de matérias publicadas nos jornais estrangeiros da América do Norte e da 

Europa selecionados por classificações de circulação7. A partir de então, a pesquisa 

se propõe a estudar a publicação de notícias sobre o Brasil que tivessem como fonte 

as agências de notícias. No início do processo, na captação, o número de matérias 

reunidas foi de 162. Após um recorte, foram excluídas todas as 50 matérias do jornal 

New York Post,  além disso, 14 do The Guardian, 14 do NYT, 6 do El País e 4 do Le 

Fígaro8. Somando-se todas as exclusões (88 matérias), restou 74 para análise. 

                                                            
7Esse processo da seleção de agências de notícias e jornais estrangeiros para a pesquisa é detalhado 

no tópico 1.4.4.1. (Amostra).  
8São detalhados os critérios de exclusão das matérias para o recorte da amostra em 1.4.4.1. (Amostra).  
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Outro ponto em destaque é que a pesquisa se iniciou pela revisão 

bibliográfica e tal investigação se deu em caráter exploratório, com a preocupação 

preliminar de apurar uma geral disponibilidade de publicações relacionadas ao tema, 

bem como possíveis contribuições conceituais para esclarecer questões especificas 

não aprofundadas na literatura de jornalismo, como, por exemplo, o enquadramento 

(GOFFMAN, 2012). Tal exploração abriu de forma ampla o leque da tese, inclusive, 

com questões voltadas à gestão e concorrência das agências em contextos históricos, 

como a geopolítica e a estratégia de atuação no mercado do jornalismo internacional. 

A banca de Qualificação sugeriu focar apenas no conteúdo veiculado, pois a 

discussão sobre gestão poderia induzir o pesquisador a desvios de foco.  

Também podemos citar a decisão de analisar o impacto das agências 

via jornais. Mesmo considerando que as agências oferecem notícias nos sites 

próprios, de maneira geral, os leitores tendem a consumir informação das editorias 

internacionais nos sites ou nas versões impressas de cada país onde residam. 

Portanto, analisar as notícias do Brasil, geradas por agências e publicadas em jornais 

estrangeiros, exigiu um esforço metodológico em duas etapas: a primeira, em relação 

à escolha das agências; a segunda, em relação aos jornais estrangeiros9. 

Outra questão é que após a Qualificação se deu uma mudança de 

estratégia a partir de uma nova orientação: priorizou-se a pesquisa empírica, a análise 

do conteúdo gerado pelas agências de notícia em jornais estrangeiros. Depois, a 

pesquisa se deteve no esforço de captação das entrevistas junto a jornalistas das 

agências de notícias. Também foi ouvido um editor internacional de jornal nacional 

que, por analogia, informa-nos sobre as práticas jornalísticas comuns aos jornais 

ocidentais. Em tais entrevistas se procurou apurar contextos e explicações sobre os 

dados obtidos. Ao longo da prática de tais procedimentos viabilizou-se a consolidação 

do foco da pesquisa (pesquisa documental, análise de conteúdo das matérias 

captadas e as informações extraídas das entrevistas realizadas), sem perder de vista 

os aspectos de contexto das agências e dos jornais que se revelam importantes para 

a análise. 

Por fim, como último ponto em destaque, estão os obstáculos a serem 

transpostos no processo da pesquisa. A pesquisa documental preliminar foi dificultada 

                                                            
9Detalhamento do processo de decisões sobre a escolha de agências e jornais pesquisados descrito 

em 1.4.4.1. (Amostra). 
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por insuficiência de informações nas fontes oficiais (sites institucionais) em relação às 

agências de notícias (AP e Reuters) e sobre os jornais pesquisados. O mesmo 

problema de disponibilidade de informações se verificou em termos de escassez de 

obras e periódicos publicados no Brasil. Na pesquisa de campo, houve uma série de 

entraves para a concessão de entrevistas. Inicialmente, o planejamento era para a 

captação de onze delas: duas na Reuters (serviço nacional e serviço internacional), 

duas na AP (editor e correspondente), uma no El País (correspondente), uma no The 

Guardian (correspondente), uma no NYT (correspondente), uma no Le Fígaro 

(correspondente), uma na Folha de S.Paulo (editor internacional), e uma no O Estado 

de S.Paulo (editor internacional). Na Reuters, após três recusas para a concessão de 

entrevista, a editora do serviço nacional de “Top News” nos recebe. Na AP, após a 

recusa de outros editores, o mais experiente correspondente em serviço no Brasil 

concede-nos uma entrevista, mas, sob a recomendação da chefia, solicita a omissão 

do próprio nome.  

Dos jornais citados acima, somente o jornalista de O Estado de S.Paulo 

nos recebeu, o que não ocorreu com a Folha de S.Paulo e El País que não nos 

concederam uma entrevista, após vários contatos (entre agosto de 2017 e janeiro de 

2018). No que concerne aos outros jornais, não localizamos os respectivos 

correspondentes. A princípio, nos propusemos a fazer entrevistas estruturadas para 

os editores e semiestruturadas para os correspondentes, contudo, no decorrer dos 

contatos e nas negociações para marcação das entrevistas, em vista da conveniência 

e preferência dos entrevistados para serem ouvidos, procedeu-se às três entrevistas 

no modo semiestruturado, com gravação e interação presencial. Os entrevistados 

alegaram que no modo estruturado gastariam mais tempo para responder às 

perguntas de forma escrita. Enfim, as entrevistas ajudaram a explicar alguns contextos 

sobre os dados produzidos (na análise de conteúdo e na pesquisa documental), sobre 

as práticas jornalísticas e, ainda, sobre os contextos em que se inserem as agências 

de notícias.     
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1.3. Problema, objeto, objetivos e questões de pesquisa 

 

O jornalismo internacional tem muitas possibilidades de pesquisa diante 

de suas implicações no mundo contemporâneo. Desde a geopolítica de atuação dos 

veículos de imprensa no mercado internacional; a relação da produção jornalística 

com a área comercial das empresas jornalísticas ou de assinantes10; a dependência 

do mercado publicitário como financiador das empresas produtoras de notícias; a 

reorganização do mercado a partir da Era da Informação; o aumento dos custos com 

o papel e a redução de público para as mídias tradicionais como desafios para as 

empresas no mercado. No entanto, as práticas jornalísticas e as rotinas de cobertura 

das notícias na imprensa internacional, bem como a produção de conteúdo 

“internacional” para a publicação nos jornais nacionais, constituem viés temático 

atraente, atraindo esforço de pesquisa para a ampliação do conhecimento, embora 

ainda mantenha-se pouco aprofundado em vista da reduzida oferta de publicações 

sobre o tema. 

A problematização da pesquisa é um processo baseado na aquisição do 

conhecimento específico, da seleção de um fenômeno a ser pesquisado e das 

variáveis correspondentes a tal fenômeno, definindo-se com precisão, “evitando-se as 

possíveis interpretações dúbias que a elas possam ser dadas” (RICHARDSON et al., 

2015, p. 59). Nesse sentido, a presente pesquisa se debruça sobre os valores-notícia 

inseridos na prática jornalística da cobertura internacional das agências e jornais 

estrangeiros, nos enquadramentos observados nas notícias de tal produção e nos 

critérios de seleção de fatos para publicação como notícia.     

 

 

                                                            
10 Uma das entrevistadas, conforme transcrição disponível em apêndices, Raquel Stenzel (Reuters), 

destaca a necessidade de se fazer uma distinção quando se fala em “assinantes”. Assinantes em 
jornais e meios de comunicações diz respeito aos consumidores de notícias, entre o público em geral. 
Para as agências de notícias há dois tipos: o meio de comunicação, enquanto cliente da agência que 
publica conteúdos produzidos e enviados pelas agências para atender a demanda de seus públicos 
específicos (nesse caso as agências atuam como atacadistas de notícias); e, as empresas 
financeiras, investidores que assinam os serviços da agência para ter acesso em tempo real às 
informações que viabilizam decisões imediatas, a ponto de terem lucro com tal rapidez nas decisões 
em negócios no mercado de capitais, compra e venda de ativos financeiros. Nos capítulos 2, 3 e 4 
isso será aprofundado. 



35 

 

 

1.3.1. Problema de pesquisa 

 

Os valores-notícia no cenário contemporâneo estabelecem os atributos 

de relevância de um fato que se torna notícia na imprensa internacional. No contexto 

do jornalismo internacional, as grandes agências de notícias são distribuidoras globais 

de notícias para grandes e pequenas empresas de comunicação (jornais, emissoras 

de rádio e TV, sites de notícias), mídias internacionais e nacionais. Sendo assim, os 

valores-notícia praticados por agências de notícias e jornais estrangeiros formam a 

pauta no jornalismo internacional, na perspectiva de como se fala do estrangeiro, do 

diferente. Assim, trata-se de abordar como a imprensa apresenta as diferenças 

culturais, em particular do Brasil.  

O Brasil se insere na pauta da imprensa internacional pelo viés 

econômico à medida que o mercado internacional reconhece o dinamismo da 

economia brasileira; pelo viés político, no sentido de ciclos (crescimento e declínio) da 

influência do País no cenário global; pelo viés esportivo, particularmente pelo 

reconhecimento do País como sendo um “celeiro” de jogadores de futebol; pelo viés 

cultural, em especial, pelas manifestações populares, como o Carnaval, por exemplo. 

Nesse sentido, é necessário recorrer à DaMatta (2004, p. 7) para diferenciar uma visão 

preconceituosa que muitos brasileiros e estrangeiros demonstram ter sobre a cultura 

de um e de outro:    

 
Para entender o Brasil é preciso estabelecer uma distinção radical 
entre um “brasil” escrito com letra minúscula, nome de um tipo de 
madeira de lei ou de uma feitoria, um conjunto doentio e condenado 
de raças que, misturando-se ao sabor de uma natureza exuberante e 
de um clima tropical, estariam fadadas à degeneração e à morte; e um 
Brasil com B maiúsculo – um país, cultura, local  geográfico e um 
território reconhecidos internacionalmente – e também casa, pedaço 
de chão calçado com o calor de nossos corpos; Brasil que é também 
lar, memória e consciência de um lugar com o qual se tem uma ligação 
especial, única, muitas vezes, sagrada. (DAMATTA, 2004, p. 7) 

 

Sendo assim, será que tal preconceito pode influir na cobertura 

estrangeira sobre o Brasil? DaMatta (2004, p. 7) esclarece que, em muitas outras 

partes do mundo, há também imagens fantasiosas sobre povos e países. Sob esse 
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ponto de vista, é possível deduzir que a abordagem negativa ou positiva sobre o Brasil 

pode depender de dois aspectos: por um lado, a forma como o Brasil se insere na 

cultura internacional, em particular, nas sociedades dos países mais ricos onde 

intensifica-se a atuação das agências de notícias; por outro lado, as circunstâncias 

associadas às práticas das rotinas produtivas no jornalismo, de aprofundar o 

conhecimento sobre a realidade e a cultura nacionais a partir do olhar de jornalistas e 

de públicos estrangeiros.   

Com o fim da escravidão (PRADO JR., 2011, p. 365), grande parte da 

população se manteve à margem, como na era colonial, de uma estrutura social 

nacional. Ao longo do tempo (SADLIER, 2016, p. 278-279), o cinema nacional tem 

contribuído para criar no Exterior uma imagem de povo selvagem, dando como 

exemplo o filme “Os Cangaceiros” (LIMA BARRETO, 1953). Na década de 1960 

(SADLIER, 2016, p. 281), vários filmes brasileiros (“Os Cafajestes”, “Vidas Secas”, 

“Deus e o Diabo na Terra do Sol”, “O Pagador de Promessas”, entre outros) 

apresentam uma imagem nacional de “terra da pobreza, fome e violência”. Mais 

recentes, nessa mesma linha de raciocínio de filmes nacionais, sobre os temas de 

violência e de pobreza, com repercussão internacional, tivemos “Cidade de Deus”, de 

Fernando Meirelles (2002), “Tropa de Elite”, de José Saldanha (2007), “O Rio”, 

desenho animado de Carlos Saldanha (2011), entre outros.  

Enfim, é possível considerar, com base nessas referências, que o Brasil 

enfrenta antigos problemas, constrói ao longo do tempo uma imagem contraditória, 

em alguns aspectos de modernidade e, ao mesmo tempo, de atraso. Segundo Santos 

e Silveira (2016, p. 296-297), nações e cidades estão em disputa internacional por 

investimento de empresas e pelo interesse de turistas em conhecer regiões. A disputa 

se dá não somente por argumentos objetivos como vantagens competitivas, mas 

também com a subjetividade da imagem que cada região conseguiu construir ao longo 

do tempo.  

Sob o ponto de vista do interesse de nossa pesquisa, indaga-se: como 

a imagem do Brasil interfere nas práticas de cobertura diária no País? Idiossincrasias 

nacionais e reputação de atraso podem influir na eleição de valores-notícia, na 

seleção de fatos a serem pautados, nas prioridades de pautas das centrais 

internacionais das agências de uma região sobre outras nações. Considerando a 

notícia como produto, a valoração depende da expectativa do público, da utilidade da 
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informação para a vida individual ou profissional do consumidor da notícia. Desse 

modo, segundo Traquina (2013, p. 61), “o conceito de noticiabilidade” instrumentaliza 

jornalistas a decidirem que um ou outro fato seja notícia, para fins de publicação. A 

noticiabilidade se constitui em valores-notícia que orientam o grau de impacto e de 

importância de um fato para tornar-se notícia, bem como o tratamento na narrativa, 

na abordagem negativa ou positiva.  

O jornalismo internacional abrange a cobertura e a publicação de fatos 

relevantes ocorridos em outros países, envolvendo uma editoria presente na maior 

parte dos meios de comunicação. Ao mesmo tempo, constitui o conteúdo de produção 

essencial das agências de notícias internacionais, envolvendo equipes formadas por 

correspondentes fixos ou freelances (autônomos) para sua distribuição junto aos 

diversos meios. Trata-se de cobertura de fatos apurados em outros países em relação 

ao país-sede do meio de comunicação em questão, para publicação como matéria 

internacional. Assim, um fato local, considerando-se critérios de noticiabilidade 

específicos para fatos internacionais, poderá ser notícia internacional em outro país. 

Trata-se de um desafio para jornalistas que exercem a função de correspondente para 

agências de notícias ou para empresas jornalísticas estrangeiras. Por um lado, 

agências de notícias constituem um importante apoio operacional, ampliando a 

capacidade de produção de notícias e cobertura dos fatos internacionais; por outro, 

pelo aspecto econômico, de redução de custos, as empresas jornalísticas, que não 

possuem grandes equipes para estar presente em todos os lugares no mundo, 

conseguem posicionar correspondentes nas principais cidades, para aprofundar e/ou 

contextualizar um fato previamente apurado por agência de notícias, ou ainda, a partir 

de informação inédita, elaborar uma reportagem investigativa, cobrir um fato de 

exclusivo interesse nacional que ocorre em outro país. 

 Os correspondentes (NATALI, 2011, p. 08-09) enfrentam desafios 

diários no trabalho de cobertura internacional isolados em um canto do mundo, e os 

editores, distanciados dos fatos, têm de decidir, em minutos, como se darão esses 

enfrentamentos ao longo do dia. O editor avalia a disponibilidade de informações 

enviadas pelas agências, o custo-benefício de enviar (ou não enviar) um 

correspondente para cobrir um fato e, assim, deixar de cobrir outro assunto. O 

conteúdo das agências pode ser matéria-prima para servir de base para uma pauta 

que o correspondente irá cobrir e aprofundá-la; ou, de outra maneira, vir a ser matéria-
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prima para uma edição do jornal, incluindo-se elementos informativos de interesse 

nacional ou local, portanto, material de produção mais rápida e de menor custo 

operacional e econômico.   

O jornalismo internacional, como destaca Natali (2011, p. 08-09), 

enquanto especialidade jornalística, é constituído com o conhecimento específico, 

com o tratamento diferenciado que os fatos internacionais exigem. A especialização 

jornalística, no contexto do noticiário internacional, se propõe para uma editoria de 

jornal ou de outro meio de comunicação à medida que se concentram esforços 

produtivos para fatos internacionais relevantes ao público local. Se considerarmos 

especialização como a reunião de competências específicas em um trabalho ou em 

um grupo de trabalho, tal competência poderia ser observada na habilidade de avaliar 

as relevâncias de diferentes fatos internacionais para o público local e, ainda, 

apresentar os pontos de interesse de tais fatos para os cidadãos na sua rotina diária.  

As agências de notícias multinacionais administram a disponibilidade de 

recursos para a cobertura dos fatos no mundo, tanto considerando a lógica de 

produção industrial, quanto abordando a competitivamente no mercado, os desafios 

da nova realidade no âmbito da produção pós-industrial11. “As Agências ao definirem 

o que seja notícia no mundo perpetuam antigos critérios geopolíticos de poder” 

(ESPERIDIÃO, 2011, p. 15). 

Essa definição de notícia das agências, de acordo com Esperidião (2011, 

p.15), se configura na oferta diária de conteúdo para garantir a produtividade, 

hegemonia e liderança na distribuição de narrativas. Seja por volume, com mais 

notícias sobre fatos dos países mais ricos, menos dos mais pobres, ou por conteúdo, 

a abordagem de forma positiva ou negativa.  Nesse sentido, podemos observar a 

atuação regional das agências e os critérios de noticiabilidade na cobertura da 

América Latina. McBride et al. (1983, p. 136) nos mostra como as coisas pouco 

mudaram ao longo do tempo, desde a Primeira Revolução Industrial, no que se refere 

à rede de atuação das agências.  

                                                            
11 Sobre o conceito de produção pós-industrial, Anderson, Shirky, Bell (2013) defendem o fim da 

indústria jornalística, não no futuro, mas, atualmente, diante do impacto das novas tecnologias no 
mercado, nas formas de produzir, distribuir e consumir notícias. As novas possibilidades para o 
jornalismo no mercado induzem as empresas a mudanças em relação ao sistema tradicional de linha 
de produção industrial, tornando incompatíveis os “antigos padrões” com a era atual.   
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As grandes agências de notícias criaram uma ampla rede de 
comunicação que, graças a uma longa experiência em matéria de 
coleta, tratamento e difusão, faz com que a distribuição e a recepção 
dos seus serviços seja uma operação cotidiana e quase automática. A 
transmissão de notícias entre as agências nacionais, principalmente 
nos países em desenvolvimento, e entre elas e as grandes agências 
é o que continua provocando dificuldades (MCBRIDE et al., 1983, p. 
136). 

 

No mercado da notícia, há uma dinâmica competitiva de caráter 

oligopólico, de transição da gestão de interesses hegemônicos para uma gestão 

parcialmente mais aberta a demandas externas, no modelo pós-industrial, tendo em 

vista uma relativa e questionável “pluralidade”, no centro das “dificuldades” acima 

citadas (RELATÓRIO MCBRIDE, 1983, p. 136). Ao estudar como as agências de 

notícias e os jornais estrangeiros fazem a cobertura que destaca o Brasil, procura-se 

entender as dinâmicas das rotinas produtivas, relacionando o olhar estrangeiro das 

empresas jornalísticas (agências e jornais sobre o Brasil), tendo em mente os valores-

notícia e os enquadramentos noticiosos.  

O enquadramento constitui elemento essencial na narrativa noticiosa 

pelo qual se dirige a atenção do público para determinado foco. Podemos observar o 

enquadramento como um processo de condução da atenção do público por meio de 

conteúdo em que se evidenciam alguns fatos em detrimento de muitos outros, 

considerando-se a diversidade de pautas no mundo. A relação coletiva e individual 

das pessoas no mundo se dá por enunciados (GOFFMAN, 2012, p. 605-609), 

presentes nas culturas, orientam as narrativas e as referências que fundamentam o 

convencimento de cada um. 

O enquadramento permite ao público um transporte para o momento da 

informação (GOFFMAN, 2012, p. 615), considerando-se as perspectivas dos atores 

da ação e, daí em diante, viabiliza a criação de condições para cada indivíduo 

constituir opinião, tomar uma posição. Assim, é possível constatar que o 

conhecimento prévio sobre diferentes fatos agrega poder ao consumidor da notícia, 

tornando-o menos dependente do contexto construído na matéria publicada, 

agregando-se autonomia por consciência da realidade em que os fatos do dia a dia 

se inserem. Mas não é assim, o imaginário social ocidental (STEINBERGER, 2005, p. 

164) é marcado pela carência da informação, consequentemente, pela crescente 
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dependência do noticiário diário para a manutenção da opinião pública pela 

informação. 

Nesse contexto de complexa dinâmica do jornalismo internacional, 

nossa pergunta de pesquisa é: que valores-notícia e enquadramentos são 

considerados pelas agências internacionais para a geração de conteúdo para grandes 

jornais estrangeiros, quando se trata do Brasil? Há adaptação desses conteúdos pelos 

jornais estrangeiros? 

 

 

 

 

1.3.2. Questões de pesquisa 
 

 
 
Como se trata de estudo descritivo, indutivo, em vez de elaborar 

hipóteses para a pesquisa, tomamos a decisão de adotar questões de pesquisa, que 

nos ajudaram a orientar o percurso da tese, especialmente na parte empírica. De 

acordo com Sampieri et al. (2006, p. 36), as questões de pesquisa têm a vantagem 

de apresentar o problema de forma direta, minimizando-se eventuais distorções. Nem 

sempre a questão-problema consegue expressar claramente o foco da pesquisa, 

sendo assim, suas questões complementam tal esforço ao pontuar distintos aspectos. 

No desenvolvimento deste trabalho, a partir da questão proposta (MARTINS; 

THEOPHILO, 2009, p. 5), encontramos as condições para que o pesquisador 

caracterize o objeto de estudo, problematize a pesquisa, argumente sobre sua 

relevância  e sobre a importância prática ou teórica dos resultados obtidos. São estas 

as questões levantadas por este pesquisador:   

 

1. Na hierarquia dos valores-notícia no jornalismo internacional, que aspectos 
prevalecem na pauta sobre o Brasil? 

2. Quais são as rotinas dos jornalistas da Reuters e AP na produção de conteúdo 
referente ao Brasil para jornais estrangeiros? 

3. Quais são as distinções em termos de valores-notícia nos jornais estrangeiros 
eleitos para esta pesquisa? 
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4. Qual é o enquadramento das matérias publicadas por esses jornais internacionais 
em relação aos valores-notícia?  

5. Quais são as fontes informativas das agências de notícia internacionais para gerar 
informação sobre o Brasil? 

6. Quais são as rotinas produtivas para a geração de notícias no fluxo das agências 
de notícias? Como se desenvolve a dinâmica operacional? 

 
 
 
 
 
 
1.3.3. Objetivos 

 

O objetivo de pesquisa (CASTRO, 2006, p. 95) procura ressaltar uma 

contribuição para uma determinada área de conhecimento. O questionamento auxilia 

o pesquisador a investigar com foco e a atender a determinado parâmetro de sucesso, 

mas também estimula novos pesquisadores a aprofundar a investigação formulando 

novos objetivos a partir do original e de respectivos resultados obtidos.  O 

estabelecimento do objetivo (GIL, 2008, p. 13) torna possível a operacionalização da 

pesquisa, como também evidencia as condições pelas quais serão alcançados os 

resultados esperados. O objetivo é baseado nas características do problema, inserido 

em um universo delimitado. 

Constitui o Objetivo Geral: investigar como se dá a cobertura 

internacional referente ao Brasil nos jornais estrangeiros, gerada por agências de 

notícias internacionais, considerando as dinâmicas de produção do jornalismo 

internacional no contexto contemporâneo. 

Nos objetivos específicos parte-se da delimitação geral estabelecida 

para um direcionamento em que se investiguem fatores e diferenças (SAMPIERI, 

2006, p. 36) presentes num mesmo contexto em que a pesquisa se insere. Nesta 

pesquisa, os objetivos específicos contribuem para orientar a produção dos roteiros 

para as entrevistas, a formulação das categorias para a análise de conteúdo, a 

seleção de autores e obras para constituir a revisão de literatura. Enfim, influi na 

constituição da pesquisa tanto na base teórica, quanto no desenvolvimento da 

investigação empírica. 



42 

 

Nesta pesquisa, assim estão formulados os Objetivos Específicos: 

contextualizar as agências de notícia no mundo, na América Latina e no Brasil; 

aprofundar o conhecimento sobre a atuação das agências de notícias Reuters e 

Associated Press sobre grandes jornais estrangeiros; identificar a dinâmica das 

práticas jornalísticas nas rotinas de produção do conteúdo publicado em grandes 

jornais estrangeiros com origem nas agências de notícia; verificar quais são as 

principais fontes informativas para a geração de conteúdo sobre o Brasil; detectar o 

comportamento das agências em relação ao Brasil, no contexto da mídia 

internacional; e, por fim, identificar os tipos de enquadramentos feitos pelas agências 

internacionais presentes nos jornais estrangeiros. 

 

 

 

 

1.3.4. Justificativa 

 

A relevância deste estudo está ancorada na significação do jornalismo 

internacional para a sociedade, e mais especificamente na importância das agências 

de notícias para a distribuição de informação no mundo. As agências fornecem 

matéria-prima essencial para os veículos de comunicação poderem publicar notícias 

sobre os acontecimentos mundiais com baixo custo e eficiência. A escassez de 

referências sobre o tema, assinalando a falta de discussões e aprofundamentos sobre 

esse assunto, constitui um segundo fator de justificação para o desenvolvimento de 

tal pesquisa em curso, e, portanto, validar nosso objetivo.  

O Relatório McBride (1983), juntamente com Steinberger (2005) e 

Charadeau (2015, 2016) apresentam as questões dos discursos hegemônicos nos 

meios de comunicação, as relações de poder econômico e político, como também os 

conflitos de interesses corporativos com o interesse público. Texto seminal na 

pesquisa, McBride et al. (1983, p. 333), nesse sentido, não conseguem determinar 

que a sociedade mundial tivesse uma opinião autônoma, sofrendo a influência de 

governos mais ou menos democráticos, mais ou menos autoritários. Ao mesmo 

tempo, criticam a forma como os meios de comunicação observam o público, tratando-

o como “unidades automatizadas, sem singularidade” (RELATÓRIO MCBRIDE, 1983, 
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p. 327). As notícias são produzidas em linha de montagem industrial, padronizadas 

nas práticas de produção da notícia; na concepção de personagens, citação de fontes 

e descrições das dinâmicas dos fatos. Tal referência nos oferece um panorama de 

décadas anteriores, nos desafia a investigar a realidade atual para confrontar passado 

com presente, o que por si já justifica a pesquisa.   

Segundo Steinberger, (2005,p. 18-19): “a noticiabilidade depende de 

valores e padrões preconcebidos”. Valores desconhecidos são ignorados, a menos 

que, em algum lugar, um determinado fato venha a ser reconhecido de grande 

potencial de repercussão. Mas a concepção de produto da notícia imputa alguns 

riscos ao trabalho de cobertura. Ao mesmo tempo em que se relatam fatos reais na 

notícia, torna-se necessário seduzir e convencer o público sobre a importância do 

relato, para que seja consumido. De acordo com Charadeau (2015, p. 39), esse 

esforço de sedução é perigoso: “o informador é obrigado a reconhecer que está 

permanentemente engajado num jogo em que ora é o erro que domina, ora a mentira, 

ora os dois, a menos que seja tão somente a ignorância” (CHARADEAU, 2015, p. 39). 

Charadeau (2015, p. 39) demonstra como o discurso da imprensa em 

favor da narrativa isenta, baseada em fatos, confiável, pode ser duvidoso. Pesquisar 

as práticas jornalísticas é um importante caminho para contribuir com o 

aperfeiçoamento do jornalismo e a relação da opinião pública com a notícia. Pesquisar 

o jornalismo internacional é contribuir para a construção de conhecimento sobre as 

desigualdades, sobre as relações das agências de notícias e das grandes empresas 

jornalísticas, com as diferentes opiniões públicas no mundo. Essas perspectivas de 

contribuição extrapolam o âmbito do objeto de nossa pesquisa e, para tanto, estamos 

focando nosso estudo nas rotinas e práticas jornalísticas (RELATÓRIO MCBRIDE, 

1983, p. 376), pois, a investigação, nessa linha, constitui uma obrigação social para 

os pesquisadores acadêmicos.   

 
[...] os pesquisadores devem tentar se aproximar da nova concepção 
da comunicação como processo social, o que implica o estudo das 
instituições de comunicação social, não isoladamente, mas sim nas 
suas relações com outras instituições, em amplos contextos sociais, 
nacionais e internacionais [...] (RELATÓRIO MCBRIDE, 1983, p. 376). 
   

A pesquisa precisa esclarecer os desequilíbrios internacionais na 

comunicação (RELATÓRIO MCBRIDE, 1983, p. 376), seja no âmbito da organização, 
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do mercado e/ou na produção da informação. Sendo assim, o foco deste estudo na 

produção da informação encontra no Relatório McBride (1983, p. 376) suporte para 

validar nosso objeto de pesquisa.  

A investigação sobre o desenvolvimento das práticas jornalísticas na 

cobertura internacional constitui uma segunda justificativa, a nosso ver, para a 

pesquisa, servindo para reflexões acerca do tema. A temática do jornalismo 

internacional está relacionada com a informação gerada no plano local, em 

determinada região de atenção mundial, com a perspectiva de interesse do público a 

partir das decisões de grandes corporações da imprensa sobre qual fato seja ou não 

notícia, em termos de reconhecimento de relevância diante de critérios de 

noticiabilidade internacional (fatos econômicos ou políticos, de interesse humano ou 

ocorrências inusitadas etc.). Abrange a ação dos diversos meios de comunicação, 

como também veículos especializados.  

Tal relevância de investigação se sustenta sob a premissa de que 

(RELATÓRIO MCBRIDE, 1983, p. 3) a evolução das relações sociais rumo a um 

mundo melhor está condicionada às contribuições da comunicação. Para tanto, como 

“mudanças estruturais” é fundamental a democratização do acesso à informação, a 

discussão coletiva em condições similares de diálogo no mundo, contrapondo-se às 

seculares hierarquias (coloniais, industriais) geopolíticas de controle dos meios de 

comunicação e do fluxo informativo.  

 
A comunicação mantém e anima a vida [...]. A comunicação, que reúne 
o saber, a organização e o poder vincula, no homem, a memória das 
suas origens às suas aspirações mais nobres para uma vida melhor 
[...]. No entanto, sem certas mudanças estruturais fundamentais, a 
maioria da humanidade não poderá aproveitar os progressos da 
tecnologia e da comunicação. (RELATÓRIO MCBRIDE, 1983, p. 3).   

 

O Relatório McBride (1983) nos inspira a compreender a importância do 

jornalismo internacional, em um mundo cheio de desigualdades e problemas. Um 

mundo no qual se escolhe um ou outro tema para noticiar, ao mesmo tempo em que 

se nega espaço para diversos outros temas. Diariamente os jornalistas das agências 

de notícias e de jornais avaliam pautas e selecionam assuntos, que possam, ou não, 

ser notícias para publicá-las no próximo minuto ou no dia seguinte, na perspectiva do 

que vem a ser de relevante interesse para o público. Os critérios desse julgamento 
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diário são parte importante do problema que o Relatório McBride (1983, p. 3) observou 

no passado, configurando-se atual no momento da segunda década do século XXI.   

A pesquisa constitui, também, um ponto de partida para novos estudos 

no âmbito do conhecimento sobre o jornalismo internacional com base nos 

pressupostos citados. 

 

 

 

 
1.4. Técnicas de pesquisa: pesquisa documental, entrevistas e análise de 

conteúdo 

 
 
 
 
 

1.4.1. Pesquisa documental 

 

A pesquisa documental (MARTINS; THEOPHILO, 2009, p. 55) está 

presente no trabalho de fundamentação teórica e é aplicada em estudos em que se 

caracteriza a utilização de “documentos como fonte de dados, informações e 

evidências”. Diferencia-se da pesquisa bibliográfica pela “natureza das fontes”: fontes 

“primárias”, obra do trabalho do próprio autor ao compilar documentos de vários tipos. 

Segundo Soriano (2004, p. 75-93), uma das técnicas mais utilizadas na pesquisa 

documental é a utilização de fichas para o registro das informações captadas (em 

nosso estudo, tabelas e gráficos), com números e observações. Gil (2008, p. 51) 

destaca o caráter inédito do tratamento analítico dos dados obtidos e que, no 

processo, geram-se informações “primárias”. 

Em nossa pesquisa documental, temos as seguintes fontes de coleta de 

documentos e dados: 

a. Informações disponíveis nos sites das agências (Reuters e Associated Press) 
e jornais pesquisados (El País, Le Fígaro, The Guardian, The New York Times); 
para investigação sobre história institucional, organização operacional com 
sucursais em diferentes continentes. 
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Quadro 2 - Sites das agências de notícias 
AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS Objetivo de Inclusão na Pesquisa 
AP – ASSOCIATED 
PRESS12 

Agência pesquisada, apuração de dados disponíveis, 
pesquisa exploratória que antecede a pesquisa de campo

REUTERS13 
 

Agência pesquisada, apuração de dados disponíveis, 
pesquisa exploratória que antecede a pesquisa de campo.

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

Quadro 3 - Sites dos jornais pesquisados 
JORNAL Objetivo de Inclusão na Pesquisa 

EL PAÍS14 Jornal pesquisado, apuração de dados disponíveis, 
pesquisa exploratória que antecede a pesquisa de campo.

LE FÍGARO15 Jornal pesquisado, apuração de dados disponíveis, 
pesquisa exploratória que antecede a pesquisa de campo.

THE GUARDIAN16 Jornal pesquisado, apuração de dados disponíveis, 
pesquisa exploratória que antecede a pesquisa de campo.

THE NEW YORK TIMES17  
 

Jornal pesquisado, apuração de dados disponíveis, 
pesquisa exploratória que antecede a pesquisa de campo.

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 
 
 

b. Dados disponíveis em anuários e sites: 

 

 

Quadro 4 - Anuário 
PERIÓDICO Objetivo de Inclusão na Pesquisa 

MÍDIA DADOS BRASIL 2016 Estatísticas sobre o mercado publicitário internacional 
e o investimento anual das nações em propaganda. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

                                                            
12 Disponível em: <http://www.ap.org/>. Acesso em: 16 fev. 2015, às 11:30 h. 
13 Disponível em: <http://thomsonreuters.com/about-us>. Acesso em: 14 fev. 2015, às 10:30 h. 
14 Disponível em: <https://escuela.elpais.com/historia-de-el-pais/>. Acesso em: 28 mar. 2017, às 17:30 

h. 
15 Disponível em: <http://www.lefigaro.fr/histoire/>. Acesso em: 29 mar. 2017, às 16:22 h.  
16 Disponível em: <https://www.theguardian.com/gnm-archive/2002/jun/06/1>. Acesso em: 28 mar. 

2017, às 17:30 h.  
17 Disponível em: <http://www.nytco.com/who-we-are/culture/our-history/#1835-1880>. Acesso em: 28 

mar. 2017, às 17:44h.  
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Quadro 5 - Sites com estatísticas 
SITE Objetivo de Inclusão na Pesquisa 

exame.abril.com.br18 Classificação das nações como maiores economias do 
mundo.  

acpm.fr19 Classificação de mercado dos jornais da França por 
circulação. 

cision.com/us20 Classificação de mercado dos jornais dos Estados Unidos 
por circulação. 

es.statista.com21 Classificação de mercado dos jornais da Espanha por 
circulação. 

statista.com/statistics 22 Classificação de mercado dos jornais do Reino Unido por 
circulação. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 
 
 
 
 
1.4.2. Entrevistas Semiestruturadas 

 

Os depoimentos dos entrevistados foram captados mediante acordo 

antecipado, com anuência dos mesmos para o aproveitamento das informações 

concedidas para fins de pesquisa científica, e consequente publicação em tese. 

Sampieri et al. (2006, p. 381) nos auxilia a sustentar a nossa opção pela modalidade 

de entrevista semiestruturada.  

 
As entrevistas dividem-se em estruturadas, semiestruturadas ou 
abertas. Nas primeiras, o entrevistador realiza seu trabalho baseando-
se em um guia de questões específicas e sujeita exclusivamente a ele. 
As entrevistas semiestruturadas, por sua vez, se baseiam em um guia 
de assuntos ou questões e o pesquisador tem a liberdade de introduzir 
mais questões para a precisão de conceitos ou obter maior informação 
sobre os temas desejados. As entrevistas abertas são fundamentadas 
em um guia geral com assuntos não-específicos e o pesquisador tem 
toda a flexibilidade para dirigi-las (SAMPIERI et al., 2006, p. 381). 

 

                                                            
18Disponível em: <http://exame.abril.com.br/mundo/relembre-os-acontecimentos-que-marcaram-o-

mundo-em-2016/>. Acesso em: 07 set. 2017, às 13:16 h. 
19Disponível em: <http://www.acpm.fr/Chiffres/Diffusion/La-Presse-Payante/Presse-Quotidienne-

Nationale>. Acesso em: 25 fev. 2017, à 00: 13 h. 
20Disponível em: <http://www.cision.com/us/2014/06/top-10-us-daily-newspapers/>. Acesso em: 15 fev. 

2017, às 16:30 h. 
21Disponível em: <https://es.statista.com/estadisticas/476795/periodicos-diarios-mas-leidos-en-

espana/>. Acesso em: 24  mar. 2017, às 12:02 h. 
22Disponível em: <https://www.statista.com/statistics/246077/reach-of-selected-national-newspapers-

in-the-uk/>. Acesso em: 24 mar. 2017, às 11:47 h. 
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Apoiado em Sampieri et al. (2006, p. 381), a proposta inicial era aplicar 

dois tipos de entrevista: a estruturada para uma coleta de respostas por e-mail, com 

base em questões padrões em relação aos depoentes; a semiestruturada para a 

captação de depoimentos, tendo respostas gravadas e transcritas, tendo, ainda, a 

ação da entrevista caráter pessoal e de interação (entrevistado-entrevistador), o que 

possibilita o aprofundamento do conhecimento por meio da relação entre as 

revelações do depoente e as novas perguntas acerca do conhecimento adquirido 

nesse momento. Contudo, em razão das dificuldades decorrentes do ritmo de trabalho 

e da disponibilidade de tempo e de conveniência dos entrevistados, alegando-se falta 

de tempo para escrever as respostas, todas as entrevistas foram semiestruturadas.  

A entrevista tem por propósito “entender e compreender o significado 

que entrevistados atribuem a questões e situações, em contextos que não foram 

estruturados anteriormente, com base nas suposições e conjecturas do pesquisador” 

(MARTINS; THEOPHILO, 2009, p. 88). Ou seja, a partir de uma abordagem inédita, 

buscam-se novas informações que reforcem convicções ou mudem-se conceitos 

estabelecidos até aquela fase da pesquisa. É o momento para esclarecer as relações 

(a partir da experiência dos entrevistados) entre a teoria (fundamentos captados nas 

referências) e os dados obtidos (na pesquisa documental).  

 

Quadro 6 - Entrevistados 
Função do 

Entrevistado 
Empresa que 

representa 
Justificativa para Seleção 

Editora Nacional 
Top News 

Reuters A Reuters é a principal agência no mercado internacional. Foi 
a entrevista mais rica em informações, esclarecendo sobre 
as práticas jornalísticas, o funcionamento da empresa, entre 
outros assuntos. 

Editor 
Internacional 

O Estado de 
S.Paulo 

Esclarece sobre as práticas jornalísticas de um jornal, 
similares tanto no plano nacional quanto internacional. 

Correspondente 
 

Associated 
Press 

Esclarece as práticas jornalísticas da segunda agência sob o 
ponto de vista de um correspondente com dezenas de anos 
de experiência. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Nas entrevistas semiestruturadas da nossa pesquisa, os entrevistados 

preferiram marcar encontro no próprio local de trabalho, em ambiente à parte, com 

tempo médio de uma hora de gravação em áudio, para posterior transcrição. São 

depoentes que têm contribuição essencial ao objeto da pesquisa, atuam diretamente 
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na produção do conteúdo, na relação com as fontes das notícias, na redação das 

matérias. Na condição de liderança, os editores esclareceram sobre as decisões que 

interferem no conteúdo, critérios de edição, tratamento das matérias e decisões sobre 

pauta. O correspondente da AP nos explicou como são, na prática, as condições de 

trabalho e a definição dos critérios na produção individual de cobertura dos fatos no 

Brasil. Foi consultado um editor de O Estado de S.Paulo para aprofundar o 

conhecimento sobre os critérios de decisões de edição e pauta, a função dos 

correspondentes enquanto produtores da narrativa noticiosa diária, para conhecer as 

condições de trabalho na prática. 

Em uma entrevista (ROSA; ARNOLDI, 2008, p. 66), o pesquisador deve 

condicionar-se a interagir com o conhecimento sobre o tema investigado, com o 

universo do entrevistado, com os processos de categorização e o conhecimento 

adquirido, levando-se em conta o dinamismo dessa interação ao longo da pesquisa. 

Martins e Theophilo (2009, p. 89) reforçam a importância das contribuições do 

entrevistado para a investigação em curso: 

Os informantes-chave são fundamentais, pois fornecem ao 
pesquisador percepções e interpretações de eventos, como também 
podem sugerir alternativas para corroborar evidências obtidas de 
outras fontes, possibilitando, conforme a situação, o encadeamento de 
evidências: achado básico para uma investigação de qualidade. 
(MARTINS; THEOPHILO, 2009, p. 89). 

 

Na esteira do que afirmam Martins e Theophilo (2009, p. 89), a partir das 

informações obtidas e do esclarecimento decorrente do processo de pesquisa, foi 

possível não somente dialogar com o problema investigado, mas também, e ainda 

mais relevante se fez, aprofundar a pesquisa além do ponto inicialmente idealizado. 

O roteiro de questões-tema constitui ao mesmo tempo ponto de partida para a 

investigação, como também uma rota para a manutenção do foco ao longo do 

processo. A análise dos resultados se dá confrontando-se as informações obtidas nos 

depoimentos com os dados captados junto às agências de notícias, periódico com 

dados de mercado (MÍDIA DADOS BRASIL, 2016) e nas referências teóricas 

disponíveis.   

As entrevistas foram realizadas a partir da aprovação do Comitê de 

Ética. Na aplicação das entrevistas foi usado o seguinte procedimento: 1) fazer o 

contato com o jornalista por e-mail ou telefone; 2) convidá-lo para participar da 
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pesquisa esclarecendo o objetivo e como se dará a sua participação, sendo enviado 

um texto explicativo23 no encaminhamento inicial desse esclarecimento e; 3) mediante 

consentimento prévio, foram marcados local e horário convenientes ao entrevistado; 

e, por fim, 4) os entrevistados assinaram o TCLE, (Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido).  Foram captadas três entrevistas, sendo transcritas as gravações em 

áudio, que podem ser examinadas nos apêndices, e os conteúdos estão inseridos nos 

capítulos 2, 3 e 4, juntamente com os dados da análise de conteúdo das matérias 

pesquisadas e contribuições do referencial teórico. 

 

Entrevistados: 

a. Reuters: Raquel Stenzel, brasileira, jornalista, trabalha como editora Top News 
Brasil (serviço brasileiro, cobertura nacional e adaptação do conteúdo vindo do 
Exterior para distribuição no Brasil). Funcionária da empresa há 19 anos. 
Primeira entrevista: 01/12/ às 14h. Com muita informação fornecida, influenciou 
decisivamente para o aprofundamento nas entrevistas seguintes.   

b. Associated Press: norte-americano, jornalista. Atua no Brasil desde 1973, já 
trabalhou na UPI, trabalha na Associated Press desde 1983, há 35 anos como 
correspondente. A partir do seu depoimento esclareceram-se as distinções das 
operações entre a Reuters e a Associated Press. O mesmo solicitou omissão 
do próprio nome. 
 

c. O Estado de S.Paulo: Rodrigo Cavalheiro, brasileiro, jornalista, funcionário da 
empresa desde 2010, já atuou como repórter de “Cidades/Geral”, na editoria 
de “Internacional” como pauteiro, subeditor e correspondente na Argentina. 
Atualmente é editor Internacional do jornal O Estado de S.Paulo, desde 2016. 
Contribuiu com informações sobre as práticas jornalísticas no Brasil, que 
deduzimos parcialmente universais em grande parte da imprensa internacional. 
 

 

 

1.4.3. Roteiro para a primeira entrevista na Reuters 

 

Houve o roteiro de doze questões aplicadas a todos os entrevistados, 

completadas por adicionais perguntas, de acordo com a função – cargo do 

entrevistado, bem como especificidades da empresa. As entrevistas transcritas com 

as perguntas e respostas estão disponíveis nos Apêndices. 

                                                            
23 Incluído nos Anexos. 
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1. O que você pode falar sobre a atuação da Agência no Brasil?  
 
2. Qual a importância do Brasil e da América Latina em relação ao resto do mundo 

para a Agência?  
 
3. Descreva o funcionamento da agência para atuar no Brasil.  
 
4. Sob o ponto de vista da sua experiência na agência, como a Redação escolhe o 

que seja notícia? Existe algum tipo de direcionamento das pautas vindo da sede 
da empresa? 

 
5. Quais são os assuntos mais importantes? 
 
6. Como você avalia o interesse dos clientes (veículos jornalísticos) pela produção 

da empresa, no Brasil e no Exterior?  
 
7. Como é feita a escolha das fontes para pautar uma matéria? 
 
8. Como é a liberdade ou autonomia de trabalho para pautar e cobrir uma ou outra 

matéria? 
 
9. Qual é a relação da imagem do Brasil no Exterior com a pauta diária dos 

acontecimentos aqui no País? 
 

10. Quais são os critérios para escolher pautas de caráter negativo ou positivo em 
vista dos acontecimentos nacionais? 

 
11. Além do que já conversamos, o que você pode falar sobre as rotinas de produção 

na Agência? 
 
12. Do seu ponto de vista, qual é a importância da Agência no jornalismo aqui no 

Brasil? E para a divulgação do Brasil no Exterior? 

 

 

A interpretação do conteúdo das entrevistas se baseia na relação de 

cada trecho com as questões-tema, comparando-se a perspectiva dos entrevistados 

com o que foi apurado na análise de conteúdo das matérias analisadas, como também 

na revisão de literatura. No estudo das contribuições, nas entrevistas, levou-se em 

consideração o volume e a relevância das informações obtidas nos depoimentos. 
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1.5. Análise de conteúdo 

 

A análise de conteúdo é aplicada nesta tese como um instrumento para 

viabilizar o estudo das matérias coletadas nos jornais estrangeiros, mais que isso, 

constitui um caminho para se obter fundamentos no sentido de compreender as 

práticas internacionais do jornalismo, as decisões editoriais. Bardin (1995, p. 38) 

define a análise de conteúdo e, nessa definição, se baseia a aplicação da técnica, 

desde que as categorias e critérios da pesquisa estejam adequadamente definidas.   

  

[...] a análise de conteúdo aparece como um conjunto de técnicas de 
análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e 
objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. Mas isto não é 
suficiente para definir a especificidade da análise de conteúdo [...]. É, 
portanto, necessário completarmos os segmentos de definições já 
adquiridas, pondo em evidência a finalidade (implícita e explícita) de 
qualquer análise de conteúdo. (BARDIN, 1995, p. 38). 

 

Dessa forma, procedeu-se à Análise de Conteúdo (BARDIN, 1995) das 

matérias publicadas nos jornais estrangeiros selecionados e a descrição dos 

procedimentos de recorte da amostra da pesquisa em análise de conteúdo é 

apresentada neste tópico.   Para a primeira etapa, Bardin (1995, p. 125) explica três 

procedimentos: “a escolha dos documentos a serem submetidos à análise, a 

formulação das hipóteses e dos objetivos e a elaboração de indicadores que 

fundamentem a interpretação final”.  

As 74 matérias captadas nos sites dos jornais selecionados para a 

pesquisa forneceram conteúdo para a análise, de acordo com critérios previamente 

estabelecidos, a partir da categorização baseada nas referências sobre rotinas e 

práticas jornalísticas e na técnica da análise de conteúdo. Seguindo a orientação de 

Bardin (1995, p.38), este trabalho se estrutura em oito etapas: 

 

1. Pré-análise da coleta, identificando-se as matérias segundo a agência que 
assina (Reuters ou AP) e o jornal que publica as notícias; 
 

2. Seleção e corte por critérios de relação com o objeto, foco no Brasil, publicação 
no ano de 2016;  
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3. Criação de categorias de análise com base nos objetivos e nas questões de 
pesquisa; 
 

4. Sistematização dos dados coletados, a partir das categorias criadas, após a 
leitura flutuante sobre os conteúdos relacionados aos eventos noticiados para 
correlacioná-los com a abordagem que se faz do Brasil (negativa ou positiva). 
 

5. Estipular os princípios das categorias, com o descritivo de cada uma delas. 
Com base em referências das rotinas e práticas jornalísticas, cada categoria 
tem uma conceituação descrita e estabelecida, permitindo-se, em outro 
momento, que se avaliem as relações do que foi definido com o conteúdo de 
cada matéria estudada.  
 

6. Sistematizar os dados da coleta nas tabelas, a partir das categorias 
estipuladas, agregando-se os dados resultantes do estudo em tabelas. 
 

7. Extrair indicadores quantitativos dos resultados sistematizados. 
 

8. Analisar os resultados por jornal, contextualizando-os com o perfil editorial do 
veículo (El País, Le Fígaro, The Guardian, NYT) e a agência de notícia (Reuters 
/ AP). 

O resultado dessa análise e a respectiva leitura crítica se faz presente 

nos dois últimos capítulos desta tese, juntamente com as referências da pesquisa de 

campo, com base nos depoimentos dos entrevistados. 

 

 

 

1.5.1. Categorias de Análise 

 

A seguir, apresentamos as categorias definidas previamente para a 

análise de conteúdo, considerando a pergunta de pesquisa e os objetivos desta tese: 

a) Frequência de publicação: ao longo do ano de 2016. Considerando que “uma 
distribuição de frequência é um grupamento de dados em classes, exibindo 
o número ou percentagem de observações em cada classe”, para tanto, 
poderá ser “apresentada na forma gráfica ou tabular” (STEVENSON24, 1981, 
p. 33). No caso desta pesquisa, a distribuição se apresenta pelo agrupamento 
de 12 meses do ano de 2016.  
 

b) Editoria: A editoria se insere numa tendência da “imprensa minimalista” 
(MARCONDES FILHO, 1993, p. 105-106), pela qual a produção tende ao 

                                                            
24A obra citada é da área da administração, mas o conceito se aplica à pesquisa quantitativa nas 

ciências sociais, portanto, aplicável ao jornalismo. 
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“reducionismo dos grandes temas a assuntos de natureza subjetiva, 
individual ou particular”. Ou seja, a indústria jornalística departamentaliza a 
produção, particularizando cada vez mais o conteúdo, a ponto de dificultar a 
percepção coletiva sobre os diversos contextos existentes entre uma editoria 
e outra, sobre as relações de um fato político e econômico e ou cultural, por 
exemplo. A racionalidade da divisão se propõe a criar condições para dar 
conta da diversidade, mas produz distorções. Sob outro ponto de vista, a 
Editoria está associada aos “gêneros jornalísticos” (PENA, 2013, p. 67), que 
teriam as distintas funções de “opinar, informar, interpretar ou entreter”, à 
medida que algumas editorias apresentam mais uma função que outra.   
 

c) Chapéu: Neiva (2013, p. 97) define sumariamente como “antetítulo”. Nesta 
tese, trata-se de uma palavra-chave apresentada na cabeça da matéria. É 
um título que antecipa a manchete e designa a matéria, estabelecendo uma 
relação com outras similares em tema já publicadas ou a serem publicadas 
no futuro. Diferencia-se da Editoria, pois não está relacionado com divisão 
institucional ou de áreas específicas em que o conteúdo se divide no jornal. 
Para Mouillaud (2002, p.103), trata-se de “títulos-referência” ou “títulos-
assunto” que designam o conteúdo da notícia no sentido de atender à 
necessidade coletiva (de jornalistas e da sociedade) por estabelecer níveis 
de interesse sobre os assuntos, estando cada título relacionado com 
determinada “árvore de conhecimento” de maior ou menor prioridade.   
 

d) Abordagem: Neiva (2013, p. 3) define abordagem como o “método de estudo 
ou de interpretação de mensagem [...]”. Nesta tese, observa-se a tendência 
de exposição da informação com viés negativo ou positivo, estabelecendo-
se na matéria uma escolha ideológica para o enquadramento da imagem. 
Apesar de haver uma clara divisão entre os gêneros jornalísticos (informação 
e opinião), há no conteúdo de informação (MELO, 2003, p. 73) um certo grau 
de tratamento ideológico, interpretação e opinião, recusando a ideia da 
“objetividade jornalística”, no sentido de “neutralidade, imparcialidade”, que 
as empresas jornalísticas procuram sistematicamente propor como 
parâmetro de qualidade para a notícia.  Em termos de abordagem, há, no 
jornalismo, uma tendência (PIEDRAHITA, 2000, p. 39) a priorizar a 
publicação de notícias sobre catástrofes e dramas humanos para opor-se ao 
“cotidiano e normalidade”, havendo, portanto, no noticiário, uma clara divisão 
entre “boas” e “más” notícias, com primazia para as “más”.   
 

e) Assunto: O assunto na pesquisa em questão se caracteriza como síntese da 
pauta jornalística. E a pauta se constitui no direcionamento editorial para 
cobrir determinado fato ou explorar determinado tema, para a redação da 
notícia. A pauta é perceptível na leitura da matéria, o que capacita o público 
a apreender a ideologia do veículo (LAGE, 2005, p. 29-30).  
 

f) Fonte: “A fonte de qualquer informação nada mais é do que a subjetiva 
interpretação de um fato” (PENA, 2013, p. 57). A fonte pode ser de origem de 
informações, autoria de versão de fatos, diversificação de pontos de vista. Na 
rotina diária da produção da notícia (TRAQUINA, 2013, p. 115), o jornalista 
encontra-se envolvido em várias pressões: o tempo para publicar a notícia, o 
imediatismo e a natureza perecível do produto, a anarquia da ocorrência de 
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fatos. São dificuldades para encontrar fontes em tempo hábil e publicar 
matérias dando conta dos fatos, o mais próximo possível da realidade, mas 
também há que levar em conta não somente o conhecimento da fonte sobre 
o fato, mas também suas intenções. 
 

g) Valor Noticioso: constitui a qualificação da caracterização do fato reportado 
como notícia.  Os valores noticiosos representam o interesse público sobre a 
notícia a ser veiculada, “o atributo de definição do jornalismo” (CHAPARRO, 
2007, p. 147-150). Quanto maior número de atributos em torno de um fato, 
agrega-se relevância para a notícia. Essa relevância de algumas pautas 
sobre outras, baseadas em valores-notícia, influencia (TRAQUINA, 2013, p. 
67) o trabalho dos jornalistas e o dinamismo do fluxo das notícias, como 
também a linguagem empregada na narrativa. Os valores notícias estão no 
centro do processo de seleção e ordenação de informações, no qual se 
estabelecem prioridades para a publicação de matérias e aproveitamento de 
pautas. Nesse sentido, (LAGE, 1979, p. 65-66) trata-se de um movimento de 
conciliar a dinâmica linear e sequencial da língua na narrativa jornalística com 
a realidade, em um contexto de diversidade, de ações múltiplas, de 
simultaneidade. 
 

h) Enquadramento por Agenda: se episódico (aborda apenas o fato) ou temático 
(aproveita a referência ao fato do momento para abordar um tema 
relacionado, examinando-se um contexto conjuntural ou pauta mais 
abrangente enquanto tema em que o fato se insere). Os valores noticiosos 
representam o interesse público sobre a notícia a ser veiculada, “o atributo 
de definição do jornalismo” (CHAPARRO, 2007, p. 147-150).  Como já 
mencionado, um maior número de atributos agrega relevância para a notícia 
(TRAQUINA, 2013, p. 67), os valores notícias estão no centro do processo 
de seleção e ordenação de informações, no qual se estabelecem prioridades 
para a publicação de matérias e o aproveitamento de pautas. Nesse sentido, 
o enquadramento no jornalismo é concebido como um movimento de conciliar 
a dinâmica linear e sequencial da língua na narrativa jornalística com a 
realidade (LAGE, 1979, p. 65-66), em um contexto de diversidade, de ações 
múltiplas, de simultaneidade. E, nesse processo, o próprio conteúdo orienta 
a atenção do público sobre a agenda de fatos. A Teoria do Agendamento 
(PENA, 2013, p. 142) se baseia na ideia de que o público tende a priorizar os 
assuntos divulgados na mídia, assim, “a mídia diz o que falar e pauta nossos 
relacionamentos”. Nesse sentido, o Enquadramento por Agenda estabelece 
um elemento de duas categorias que nos permite classificar as matérias em 
que há um maior ou menor esforço para “agendar” o pensamento do público 
em relação aos fatos noticiados, ao lugar de onde estão vindo as notícias (no 
caso o Brasil), aos políticos brasileiros, às empresas brasileiras etc. 
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1.6. Amostra  

 

A necessidade da amostra (BABBIE, 2005, p. 119) parte da 

desigualdade ou “heterogeneidade” da população ou do conjunto dos elementos em 

estudo. Destaca o autor a existência de dois grandes tipos de amostra: a amostra 

probabilística e a amostra não probabilística, sendo a principal característica da 

amostra probabilística a representatividade dos elementos amostrais em relação à 

população representada. A aplicação de amostras (SAMPIERI et al., 2006, p. 250) dá-

se tanto em estudos quantitativos quanto qualitativos, sendo que em cada estudo “o 

conceito de ‘amostra’ adquire diferentes significados e representa algo diferente, 

conforme o enfoque da pesquisa”. No âmbito da pesquisa quantitativa, a amostra é 

um subgrupo da população com características pré-definidas de representatividade. 

A respeito da pesquisa qualitativa, a amostra é uma unidade de análise com 

elementos inseridos no contexto da pesquisa, porém, com regras mais flexíveis em 

sua formação. 

Enquanto pesquisa quanti-quali, o nosso estudo de análise de conteúdo 

se baseia em um conjunto de matérias que representa a produção das agências e 

jornais escolhidos para a pesquisa, dentro do período indicado e sobre o Brasil. Sem 

o levantamento realizado não haveria como observar as condições pelas quais se 

verificam, na prática, os critérios de noticiabilidade na seleção e publicação de 

notícias, a existência de valores-notícia em destaque para valorizar um ponto de vista 

ou outra perspectiva em uma abordagem mais negativa ou positiva para personagens 

e/ou para o lugar representados. A amostra se justifica na produção de dados que nos 

auxiliam a compreender e aprofundar o conhecimento numa perspectiva quanti-quali 

de pesquisa. 

Como critério de seleção para a composição da amostra, as matérias 

captadas constituem conteúdo (produção primária, pela qual assina autoria) fornecido 

a esses jornais por duas agências de notícias (AP e Reuters), constituindo-se, assim, 

um duplo filtro na produção da notícia. Há, na verdade, uma relação de dupla autoria 

entre a agência de notícias e o jornal, à medida que o conteúdo enviado pela agência 

poderá ou não receber maior ou menor número de alterações no momento da edição, 

que antecede a publicação. Ressaltamos que não há como indicar o nível de 
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alterações realizadas nesse processo, logo, admitimos um duplo filtro na produção e 

publicação, em relação de cooperação mútua, caso a caso na relação agência-jornal.   

As agências de notícias escolhidas se justificam, na pesquisa, por 

constituírem agências globais (ESPERIDIÃO, 2011; AGUIAR, 2010), pela liderança 

no mercado, por estarem sediadas nos EUA (país de maior investimento em 

comunicação no mundo, segundo dados de Mídia Dados Brasil 2016), com forte 

presença na Europa e escritórios em grande parte dos países do mundo (segundo a 

localização de escritórios informada nos sites das empresas).  

Foram colhidas, no total, 74 matérias nos quatro jornais estrangeiros do 

ano de 2016. Um ano repleto de pautas nacionais com potencial para interessar ao 

público no exterior, como as Olimpíadas no Rio de Janeiro, a epidemia de Zika Vírus, 

denúncias de corrupção e investigações criminais envolvendo políticos de diferentes 

partidos que integram a coalizão do governo, o declínio financeiro da Petrobras. Por 

que um ano? Por que não um mês ou uma semana composta, encadeando matérias 

publicadas em determinadas semanas do ano organizadas por uma combinação? Por 

uma simples razão: a irregularidade na frequência de publicação e a pequena 

quantidade de matérias captadas inviabiliza tal composição amostral.   

O recorte nas notícias publicadas sobre o Brasil foi outro critério amostral 

inspirado nas perspectivas apontadas pelo Relatório McBride (1983), que aborda a 

desigualdade do fluxo informativo no mundo, distanciando os países não centrais dos 

periféricos, e porque o país ganhou evidência, seja por fatos relacionados a 

brasileiros, instituições públicas e privadas brasileiras, e/ou fatos relevantes (na 

perspectiva dos veículos acima citados) ocorridos no Brasil. Incluem-se fatos 

ocorridos em outras partes do mundo, mas que envolvam algum dos elementos acima 

citados (brasileiros e/ou organizações públicas/privadas brasileiras), a exemplo de 

notícias envolvendo Neymar e a adesão do Brasil em acordo internacional. 

O Brasil teve um grande prejuízo de imagem (SADLIER, 2016, p. 323) 

com sucessivo noticiário de escândalos de corrupção, violência, incapacidade de o 

Estado em tratar da pobreza. O Rio de Janeiro capitaneia esse prejuízo face à 

visibilidade mundial da cidade. Esse patrimônio de imagem prejudicado tem mais de 

dois séculos de construção através da cultura (literatura, música e cinema) e das 

relações econômicas internacionais.    
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A emergência do Brasil como potência econômica ao lado da China, 
da Rússia e da Índia parece estar em contradição com a cobertura 
diária dada pela mídia aos níveis sem precedentes de corrupção 
governamental, pobreza desenfreada e violência generalizada. O Rio 
de Janeiro, em particular, sofreu sérios arranhões na sua reputação 
de meca do turismo brasileiro, e agora seus condomínios a beira-mar 
olham de soslaio, desconfiados para as favelas dos morros, cujas 
dimensões desafiam a imaginação (SADLIER, 2016, p. 323). 
 
 

Sadlier (2016, p. 323) destaca um determinado modelo latino-americano 

de imagem que seria compartilhado e, assim, faz do Brasil mais um país da região 

continental com históricos problemas. Aprofundando essa questão da imagem 

nacional, Holanda (2014, p. 217) expõe a cultura política não somente brasileira, mas 

sul-americana, que contribui para a falência da imagem no ambiente internacional:  

 
As constituições feitas para não serem cumpridas, as leis existentes 
para serem violadas, tudo em proveito de indivíduos e oligarquias, são 
fenômenos correntes em toda a história da América do Sul. É em vão 
que políticos imaginam interessar-se mais pelos princípios do que 
pelos homens: seus próprios atos representam o desmentido flagrante 
dessa pretensão  (HOLANDA, 2014, p. 217). 

 
 

Holanda (2014, p. 217) critica a prática cultural brasileira, que não deixa 

de ser característica na história sul-americana, de regras frouxas, para obrigar alguns 

no cumprimento, enquanto outros, mais influentes, se beneficiam de uma liberdade 

de ação acima das mesmas regras. Tal situação, ao longo do tempo, gera distorções, 

no cumprimento de leis e punição dos transgressores, na gestão dos órgãos públicos, 

na eficiência de governos e empresas em relação aos serviços prestados à população. 

Ao mesmo tempo em que esforços públicos e privados buscam melhores condições 

de desenvolvimento, freia-se a evolução por distorções culturais. Trata-se de um 

processo cíclico de desenvolvimento (SANTOS; SILVEIRA, 2016, p. 303), no qual 

oportunidades são aproveitadas ou não. Assim, podemos lembrar que outras nações 

estão concorrendo com o Brasil na captação de recursos, investimentos, interesses 

globais por visitação turística e outras demandas que potencializam a geração de 

novos negócios e empregos.     
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O território tende a funcionar dentro de um modelo de sístoles e 
diástoles, um modelo combinado segundo o qual alguns dos seus 
pontos tendem a reunir recursos e forças, levando a fenômenos 
aglomerativos, enquanto em outras partes é o contrário que se verifica. 
Entre esses casos extremos, há toda uma gama de situações 
intermediárias. É assim que se estabelecem, no mapa de um país ou 
de uma região, hierarquias estatísticas e funcionais, juntamente com 
áreas de densidade e rarefação e com manchas mais ou menos 
dinâmicas (SANTOS; SILVEIRA, 2016, p. 303).  

 

 

Tal abordagem encontra-se em diferentes campos (economia, relações 

internacionais, ciências humanas etc.). Restringindo-nos às ciências sociais, Santos 

e Silveira (2016, p. 303) apoiam nosso esforço de fundamentar a perspectiva do Brasil 

diante do público do jornalismo no Exterior. “Em contato com sistemas sociais 

diferentes, tomamos consciência de modalidades de ordenação espacial diversas que 

surgem aos nossos sentidos de modo insólito [...]” (DAMATTA, 1997, p. 27). Nesse 

sentido, o indivíduo estrangeiro tem um olhar diferente do brasileiro em relação às 

notícias nacionais, o que contribui para construir, ao longo do tempo, uma 

determinada imagem nacional. 

Em paralelo à pesquisa documental acerca das agências e jornais 

pesquisados, organiza-se a captação de matérias publicadas nos portais desses 

jornais para posterior análise de conteúdo. A seleção dos jornais é baseada na 

classificação de jornais estrangeiros disponível na rede, validada no mercado pelo 

critério da circulação, no qual a demanda de leitores hierarquiza as empresas e 

estabelece o poder de atuação de cada um. 

Inicialmente, a coleta se processa em três jornais. NYT, como segundo 

na classificação dos Estados Unidos. O jornal El País, também, como segundo na 

classificação da Espanha. The Guardian, na quarta posição no Reino Unido. Explica-

se, assim, o segundo critério de seleção: partindo-se do posicionamento na 

classificação das empresas mencionadas no Quadro 07, foram pesquisadas as 

representatividades no mercado em relação à sequência da classificação em cada 

país. Tal seleção se desenvolve até que sejam encontrados os jornais com melhor 

acesso e melhor disponibilidade para a coleta das matérias a serem analisadas 

(exemplo, no ranking dos EUA, foram visitados os sites de Usa Today, NYT, The Wall 



60 

 

Street Journal, Los Angeles Times e New York Post; e sendo escolhidos os que melhor 

acesso apresentaram). 

 

Quadro 7 - Classificação dos Jornais Pesquisados 
Reino Unido – Nº de leitores 

em Mil 
Espanha – Nº de 

leitores em Mil 
Estados Unidos – Nº de leitores 

em Mil 
FRANÇA – Nº de leitores em 

 Mil 
 Jornal Circ.  Jornal Circ.  Jornal Circ.  Jornal Circ. 
1. Daily Mail/The 

Mail on 
Sunday 

18,425 1. Marca 2.242 1. Usa Today 2.301.917 1. Le Fígaro 305.700 

2. The Sun/The 
Sun on 
Sunday 

14,152 2. El País 1.299 2. The New York 
Times 

2.101.611 2. Le 
Monde 

269.584 

3. The Daily 
Telegraph/The 
Sunday 
Telegraph 

11,982 3. AS 1.180 3. The Wall Street 
Journal 

1.337.376 3. L´Equipe 
Edition 
Générale 

232.299 

4. The 
Guardian/The 
Observer  

11,700 4. El 
Mundo 

815 4. Los 
Angeles 
Times 

467.309 4. Aujourd´H
ui en 
França 

131.359 

5. Daily 
Mirror/Sunday 
Mirror 

11,559 5. La 
Vanguardia

651 5. New York 
Post 

424.721 5. Les 
Echos 

127.388 

6. Daily 
Express/Sunda
y Express  

6,859 6. La Voz de 
Galicia 

579 6. Chicago 
Tribune 

384.962 6. La Croix 91.458 

7. The 
Times/The 
Sunday 
Times 

6,622 7. El Mundo 
Deportivo

492 7. The 
Washington 

356.768 7. Libératio
n 

73.331 

8. Daily 
Star/Daily 
Star Sunday 

4,287 8. El 
Periódico 

490 8. Newsday 321.296 8. L´Humanité 35.625 

9. Daily 
Record/Sunday 
Mail (Scotland)  

2,179 9. ABC 485 9. Daily  
News 

299.538 9. The New 
York 
Times 

15.036 

   10. Sport 465 10. am New 
York 

298.759    

 

Fonte:  
Reino Unido. Disponível em: <https://www.statista.com/statistics/246077/reach-of-selected-national-
newspapers-in-the-uk/>. Acesso em: 24 mar. 2017, às 11: 47 h. 
Espanha. Disponível em: <https://es.statista.com/estadisticas/476795/periodicos-diarios-mas-leidos-
en-espana/>. Acesso em: 24 mar. 2017, às 12: 02 h. 
Estados Unidos. Disponível em: <http://www.cision.com/us/2014/06/top-10-us-daily-newspapers/>.  
Acesso em: 15 fev. 2017. 
França. Disponível em: <http://www.acpm.fr/Chiffres/Diffusion/La-Presse-Payante/Presse-
Quotidienne-Nationale>.  Acesso em: 25 fev. 2017, às 00: 13 h. 
 

 

Depois se percebeu a necessidade de complementar a coleta diante da 

desigualdade no volume de matérias. Ao longo da coleta verificou-se a relativa 

indisponibilidade de matérias nos arquivos online do jornal, estabelecendo-se uma 

grande irregularidade entre os jornais pesquisados, alguns com mais matérias que 

outros, destacando-se abundância e escassez ao longo do ano de 2016. 

Diante disso, surge a necessidade de ampliar a pesquisa para mais 

alguns jornais, tendo sido escolhidas mais duas empresas jornalísticas: New York 
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Post (quinta posição), e Le Fígaro (primeiro no ranking francês). Ao final da coleta, 

contabiliza-se o El País com 11 matérias; NYT com 19; Le Fígaro com 32; The 

Guardian com 50 e New York Post também com 50. Ao todo, foram coletadas 162 

matérias, constituindo-se 344 páginas de material para análise.  

Como procedimento aplicado em cada portal dos jornais pesquisados, a 

coleta é baseada na busca digital pelas seguintes sequências de palavras-chave: 

“Reuters – Brazil – 2016” e “AP – Brazil – 2016” (nesses casos na língua inglesa), com 

as devidas versões para a língua inglesa, espanhola e francesa. A partir dessa busca, 

foram selecionadas as matérias que traziam assinaturas da Reuters ou da AP, 

descartando-se as que apresentavam assinatura da Redação dos jornais ou de 

correspondentes alocados no Brasil para eventuais coberturas. Essa decisão de 

descarte se sustenta no princípio do recorte de “duplo filtro”, um conteúdo de dupla 

autoria (agências de notícias-jornal) ou produzido nas agências de notícias e 

publicado pelos jornais. Ou seja, entre as matérias publicadas pelos jornais, o 

conteúdo que não tenha origem informada nas agências de notícias foi descartado 

por critério pré-definido de recorte. 

Após a coleta, começa-se a edição do material pesquisado, separando-

se as matérias por data de publicação, mês a mês, por jornal, conforme listagem em 

anexos. Tão logo cumprido esse procedimento de adaptação às primeiras 

providências de tratamento do material de análise, a próxima etapa se constituiu no 

descarte de matérias, que deixam de ser analisadas. O primeiro critério de descarte é 

a eliminação das matérias do New York Post, por já haver outro jornal dos EUA melhor 

posicionado no ranking (NYT) e por não encontramos justificativas metodológicas para 

manter dois jornais norte-americanos no estudo (embora o número de matérias 

coletadas no New York Post tenha sido significativo em relação à amostra, 50 matérias 

do jornal eliminadas). O segundo critério de descarte foi o de separar as matérias em 

que houve apenas uma menção ao Brasil, sendo que o país não foi o foco do 

conteúdo.  

Após os procedimentos de coleta, avaliação e descarte, já mencionados 

anteriormente, a amostra da análise de conteúdo é composta por 74 matérias 

publicadas nos quatro jornais pesquisados ao longo dos 12 meses de 2016. A 

composição da amostra, ao longo do ano de 2016, é apresentada no Quadro 08. 

Conclui-se o descarte das matérias de acordo com as condições preestabelecidas. 
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Cada jornal teve uma disponibilidade maior no momento inicial (coleta) que depois se 

reduziu por critérios de descarte já mencionados. Além da exclusão das matérias do 

New York Post (50 matérias), o jornal pesquisado de maior contribuição é o The 

Guardian (na primeira fase da coleta com 50 matérias, e 36 depois do corte). O 

número de matérias descartadas (87) foi maior que o da composição final da amostra. 

Considerando o total da coleta na fase inicial (161), a configuração final da amostra 

representa 46% do total coletado, e o total de descartes, 54%.   

 

Quadro 8 - Amostra com base na coleta das matérias dos jornais em 2016* 

Jornal Matérias Coletadas 
antes do Descarte 

Matérias Coletadas após o 
Descarte, configuração da 

amostra 

Matérias 
Descartadas 

El País 11 05 06 
Le Fígaro 32 28 04 
New York Post  50 ---- 50 
The Guardian 50 36 14 
The New York Times 18 05 14 
Total 161 74 87 

*Fonte: Elaborado pelo autor, contabilizando-se as matérias coletadas. 
 
 

O jornal inglês The Guardian é o maior contribuinte para a amostra, com 

48,7%; em segundo lugar vem o jornal francês Le Fígaro, com 37,7%, e nas últimas 

posições empatam o espanhol El País e o norte-americano NYT com 6,8 % cada um. 

O volume de produção dos correspondentes dos jornais não foi contado na fase inicial 

da coleta, por não fazer parte da configuração da amostra.  

Na sequência da frequência mensal, os meses de fevereiro, abril, maio, 

junho, agosto, setembro, outubro e dezembro estão em relativo equilíbrio, variando 

entre 5 e 6 matérias, conforme o Quadro 9. Os meses de março e novembro se 

destacam com maior número de matérias, sendo março, 13, e novembro, 10. Os 

meses de janeiro e julho apresentam somente três matérias cada um. Com esse 

trabalho podemos observar a correlação da coleta por mês e a ocorrência dos fatos. 

 

Quadro 9 – Mês da publicação 2016 
Amostra Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

74 3 5 13 6 6 6 3 5 6 5 10 6 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Em março, verifica-se uma expectativa pelo início das Olimpíadas, a 

quatro meses do evento internacional, e, ainda, intensifica-se a crise política e 

econômica com as denúncias da investigação “Lava Jato”. Segundo o Ministério 

Público do Brasil (2018)25, trata-se de uma investigação policial que inicialmente 

estava concentrada em desvios de recursos financeiros (sonegação de impostos) por 

postos de combustíveis, tornando-se mais abrangente por indícios de lavagem de 

dinheiro, corrupção de empresários e políticos. 

 
O nome do caso, “Lava Jato”, decorre do uso de uma rede de 
postos de combustíveis e lava a jato de automóveis para 
movimentar recursos ilícitos pertencentes a uma das organizações 
criminosas inicialmente investigadas. Embora a investigação tenha 
avançado para outras organizações criminosas, o nome inicial se 
consagrou (MINISTÉRIO PÚBLICO DO BRASIL, 2018). 

 

Novembro é um mês movimentado tanto no cenário nacional, quanto 

internacional. Com relação ao Brasil, temos o caso da queda do avião da 

Chapecoense e das manifestações populares no Rio de Janeiro. No mundo, a eleição 

de Trump para a presidência dos EUA, a morte de Fidel Castro, acusações contra 

Neymar na Espanha. As matérias foram distinguidas por gênero (nota, notícia e 

reportagem) e por outras categorias de análise, conforme tratado no capitulo 4. Nesse 

sentido, a amostra foi separada em categorias e subcategorias, agrupando-se os 

dados em tabelas, e depois em gráficos. Cada categoria apresenta um viés de análise 

sobre as decisões de publicar, como publicar, priorizando-se determinados interesses 

em questão. Os tipos de matérias analisadas, categorias e conclusões são objeto de 

atenção no último capítulo da tese. 

 

 

  

                                                            
25Ministério Público do Brasil. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-

jato/entenda-o-caso>. Acesso em: 26 mar. 2018, às 17:31 h. 
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CAPÍTULO II - JORNALISMO INTERNACIONAL: 
AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS E JORNAIS ESTRANGEIROS 

 

 

 

 

 

2.1. Jornalismo Internacional: conceitos e evolução 

 

O jornalismo nasce no mundo (MEDINA, 1988; RELATÓRIO MCBRIDE, 

1983) a partir da necessidade humana de conhecer a realidade além dos horizontes 

individuais e para o indivíduo, atendendo às demandas humanas em um contexto 

complexo de urbanização e de transformações sociais, culturais e políticas. Assim 

sendo, já apresenta uma perspectiva internacional desde o início, no século XVI, no 

Renascimento, na expansão colonial; no século XIX, com a Primeira Revolução 

Industrial e a mecanização da produção e dos transportes, a eletrificação das 

comunicações; no século XX, com a Terceira Revolução Industrial e a globalização 

das comunicações em rede digital. Portanto, a evolução das mídias noticiosas 

caminha em paralelo com a evolução tecnológica dos meios de transportes e 

comunicações, e tal evolução se processa em constante mutação das condições de 

coordenação do fluxo de notícias.  

Atualmente, a “responsabilidade democrática” que se insere no 

tradicional conceito de quarto poder perdeu sentido (ANDERSON; BEL; SHIRKY, 

2013, p. 69), pois, a ideia de que a imprensa gere a agenda e, com isso, fiscaliza os 

outros três poderes teria ficado no passado, com a emergência do poder do público. 

Nesse princípio, há um compartilhamento de poder entre imprensa e público para 

agendar as pautas. O público, além de continuar como consumidor de notícias e 

receptor das informações jornalísticas, tornou-se produtor autônomo de conteúdo 

informativo e opinativo. Ao mesmo tempo em que a imprensa precisa ser mais 

transparente para sobreviver, o poder do cidadão cresce e se consolida. Os jornais se 

empenham para sustentar-se no consenso social do público regional e nacional, ou 

públicos no âmbito global, propondo uma agenda que entra no debate, nas coberturas 

internacionais e nas manifestações da opinião pública. Ao mesmo tempo, precisam 
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interagir com o público para legitimar tal debate, tal agenda que propuseram e 

propõem. 

Nesse sentido, esse “consenso social” se baseia na Teoria do 

Agendamento. Tal teoria defende que o público elege como mais importantes os 

temas noticiados na imprensa (PENA, 2013, p. 142), assim sendo, os veículos 

jornalísticos pautam conversas e debates sociais, determinando o conteúdo das 

referências sociais. Não se trata diretamente de um processo de imposição ou 

persuasão da imprensa (WOLF, 2005, p. 143-147), mas de reação social ao noticiário 

e consequente demanda por informações atualizadas.  Enquanto mediador de notícias 

para responder ás demandas do público por informação, perdendo, ao longo do 

tempo, a condição de emissor.  

O conceito de notícia e a cobertura exercida por jornalistas, ao longo do 

tempo, são sempre influenciados pela cultura, valores culturais dos profissionais, dos 

leitores que consomem a informação, daqueles que debatem e formam a opinião 

pública. O conceito atual de “notícia” nasce na Revolução Francesa (SCHUDSON, 

2010, p. 14), a partir da ideia de objetividade no jornalismo, das relações com a 

democratização da política, da expansão da economia de mercado e do poder 

emergente da classe média urbana e burguesa. Ao longo do tempo, tal conceito de 

notícia (TRAQUINA, 2012, p. 54-75) evolui com o progresso do jornalismo, das cartas 

descritivas (de Roma na Antiguidade ao período colonial), do jornal da tipografia 

artesanal ao jornal industrial, até a contemporaneidade do período digital e da 

publicação em tempo real. Assim, a produção de notícias se aprimora a partir da 

demanda do público influenciada pelo desenvolvimento e expansão do capitalismo no 

mundo, pela crescente alfabetização ao longo do tempo e pelo surgimento de novos 

recursos técnicos com a evolução tecnológica. Esse assunto é muito amplo, o que 

nos obriga a recortar a abordagem: a notícia que interessa a diversos públicos 

estrangeiros e a notícia que vem do Exterior e possa interessar ao público nacional. 

Trata-se, aqui, do Jornalismo Internacional: da cobertura e publicação 

de fatos relevantes que tenham ocorrido em outros países, envolvendo uma editoria 

presente na maior parte dos meios de comunicação, agências de notícias 

internacionais e correspondentes fixos ou “freelances” (autônomos), constituindo, 

assim, a cobertura internacional. O jornalismo já nasce internacional no Renascimento 

para atender às necessidades mercantilistas por informação (NATALI, 2011, p. 22), 
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levando os consumidores das edições a demandarem qualidade e atualidade no 

conteúdo.  

Desde então, e mais ainda a partir da Era da Revolução Industrial, os 

empreendedores industriais e comerciais passam a depender cada vez mais da 

atualização noticiosa, local ou internacional, pelos jornais, para tomar decisões sobre 

os próprios negócios, para se inserirem nas questões geopolíticas de um mundo que 

migra do colonialismo de valores imperiais para o capitalismo de valores burgueses. 

“A notícia, como mercadoria, vai recebendo cada vez mais investimento para melhorar 

a sua aparência e a sua vendabilidade [...]” (MARCONDES FILHO, 2000, p. 24). O 

assunto local pode ser num outro ponto do mundo, um fato internacional. E a evolução 

gradativa e avassaladora dos meios de transportes e comunicações integram as 

diversas produções regionais em um grande mercado global de notícias. Tratam-se 

de coberturas e fatos apurados em outros países em relação ao país-sede do meio 

de comunicação em questão para a publicação de notícia internacional. Da mesma 

forma, algo doméstico pode ganhar repercussão planetária.  

Nos jornais, as editorias internacionais recebem conteúdo das agências 

de notícias em grande fluxo por 24 horas, e isso diariamente. Jornalistas das 

diferentes mídias selecionam, editam e/ou reescrevem matérias com base em textos 

produzidos pelas agências de notícias, normalmente por mais de uma. Dia a dia, o 

editor internacional escreve sobre vários países do mundo sem necessariamente ter 

estado presencialmente num desses lugares (NATALI, 2011), recebe o conteúdo 

enviado pelas agências, reescreve os textos recebidos, acrescenta informações, edita 

e publica as notícias. 

Diferente do editor, o correspondente se encontra diante dos fatos em 

alguma parte do mundo, como testemunha ocular ou como repórter investigativo. Um 

correspondente atua à distância do veículo para o qual trabalha (BRASIL, 2014, p. 

77), mas apura notícias internacionais como se fosse um repórter local, cobrindo fatos 

de determinada e longínqua cidade, mas, ao mesmo tempo, próximos ao leitor. A 

cobertura internacional tem esse intuito de aproximar o público do fato no ambiente 

internacional e contextualizá-lo com a realidade específica do consumidor da 

informação. O conteúdo interessante e variado é, ao mesmo tempo, instrumento social 

para difundir valores culturais mundiais, mas também um produto. A produção é 

realizada por uma indústria ávida por satisfazer seus leitores mundo afora, informando 
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e atendendo dentro do possível (dependendo do foco mercadológico e operacional), 

de acordo com os interesses coletivos deste público por informação, mas também 

gerando implicações sociais a partir desse conhecimento sobre o ambiente planetário. 

Podemos observar o jornalismo internacional como uma especialização 

na indústria midiática, seja ela por atuação num campo específico ou pela 

necessidade de aprofundamento, exigindo cada vez mais do profissional, pois esse 

“[...] grande fluxo de informações também traz desafios para os jornalistas [...]” 

(TEMER, 2014, p.140). Desse modo, continuamos a tratar desse assunto, mas na 

perspectiva de uma produção específica dessa indústria, requerendo dos jornalistas 

habilidades para atuarem na cobertura internacional, interpretarem os fatos, 

transferindo-os de uma cultura para outra, pois, por meio da tradução de diferentes 

realidades, compartilham-se diferentes visões de mundo. 

A especialização jornalística, no contexto do noticiário internacional 

(NATALI, 2011, p. 8-9), se propõe a uma editoria de jornal ou de um meio específico 

de comunicação à medida que se concentram esforços produtivos quanto aos fatos 

internacionais relevantes ao público local ou global, diz respeito ao jornalista seja 

como editor na Redação ou correspondente em algum lugar do mundo. Se 

considerarmos essa especialização, como a reunião de competências específicas 

num trabalho ou num grupo de trabalho, ela poderia ser observada na habilidade em 

avaliar as relevâncias de diferentes fatos internacionais para o público local (ou global) 

e, ainda, apresentar os pontos de interesse desses fatos na rotina de vida dessa 

população (BRASIL, 2014, p. 65-66).   

Quando tratamos de especialização, há nisso uma ideia generalizada de 

um serviço qualificado, realizado por pessoas que se aprimoraram mais, usando-se 

recursos específicos. Generalizações à parte, para construir um conceito de 

especialização, recorremos a Erbolato (1981, p. 11) como pioneiro no tema; 

Betancourt (2006, p. 2) na descrição da atuação diferenciada de um jornalista 

especializado em relação a um generalista; Traquina (2012, p. 95-104), que observa 

a industrialização e a urbanização das sociedades modernas para analisar a 

configuração da especialidade, no trabalho humano e, particularmente, no jornalismo; 

e Natali (2011, p. 9), para quem o jornalismo internacional envolve o trabalho diário 

de apresentar “um mundo de notícias”, no sentido de oferecer ao público a sensação 

individual de conhecimento sobre várias questões internacionais. Com base nessas 
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leituras, podemos pensar no jornalismo especializado como produção de conteúdo 

noticioso para seções de mídias específicas. No âmbito do jornalismo internacional, 

observamos a questão sob dois aspectos: por um lado, a tendência ao 

aprofundamento, pela análise do fato, dialogando junto às fontes especializadas e a 

um público também especializado; por outro lado, os veículos de imprensa organizam 

a produção desse conteúdo em departamentos adequados, onde ele será 

desenvolvido. Veículos específicos terão divisões exclusivamente voltadas para 

públicos muito mais exigentes que a média geral. E, nesse sentido da 

departamentalização e especialização, devemos nos lembrar de que essa questão se 

insere no processo da industrialização no mundo e, particularmente, no jornalismo 

(MEDINA, 1988). 

Betancourt (2006, p. 2) recomenda cuidado ao tratar da especialização 

no jornalismo, percebendo várias definições para o jornalismo especializado. Também 

esclarece que há uma diferenciação do texto jornalístico geral em relação a um texto 

mais aprofundado, com padrões de linguagem, enfoque, apresentação e distribuição, 

seleção de fontes, métodos de investigação, qualificação técnica e intelectual dos 

jornalistas. 

No âmbito jornalístico, a especialização se apresenta como uma das 

formas que essa indústria irá utilizar para reduzir riscos. A produção especializada 

tende a atrair atenção e, posteriormente, a constituir reputação baseada na 

expectativa do público por uma informação mais consistente sobre determinado 

assunto e, além disso, que traga uma análise mais clara do fato e suas respectivas 

implicações. A forma mais básica de especialização é a divisão organizacional e do 

conteúdo em editorias (CHARNLEY, 1984, p. 199), sendo as mais comuns e 

permanentes: economia, política, internacional, entre outras. 

Nessa divisão organizacional, a prática jornalística também é dividida em 

editorias. A editoria pode ser entendida como um departamento específico de 

produção jornalística para cobrir determinada área da atividade humana. Constitui ao 

mesmo tempo uma divisão operacional do corpo de trabalho dos jornalistas, como 

também uma divisão temática para cada grupo. Em consequência disso, ao 

departamentalizar os temas, os veículos jornalísticos procuram separá-los, 

estabelecendo escolhas ou critérios de escolhas quanto à natureza do conteúdo a ser 

publicado. Ao separar isso, isolando-se em determinado campo do conhecimento, o 
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jornalista tende a aprofundar-se e, com essa prática, integram-se jornalistas e 

consumidores da informação ao longo da produção industrial da notícia, pelo interesse 

mútuo na ampliação do conhecimento. É o que destaca Temer (2014, p. 152), ao 

abordar a importância do aprofundamento do conhecimento individual na produção da 

indústria jornalística: 

 
Jornalistas especializados ou que trabalham em editorias 
determinadas tendem a achar aquilo que estão procurando: 
informações específicas sobre temas específicos. Os especialistas 
não podem ser deixados inativos: consequentemente, o material 
jornalístico efetivamente veiculado tende a refletir a estrutura interna 
da distribuição das editorias. Os temas cobertos por especialistas 
terão presença garantida nos noticiários, de forma que, se existe uma 
editoria de política, a política tende a ser sempre enfocada no material 
jornalístico. Da mesma forma, temas ou assuntos sobre os quais não 
existe uma editoria específica tendem a ser menos enfocados 
(TEMER, 2014, p. 152). 

 

Contrariando a definição de especialização ligada a um tema, na área 

internacional, observa-se que o conhecimento não está num campo especifico, mas 

na capacidade de, digamos, explicar o mundo, ou pelo menos falar sobre a 

complexidade dos fatos internacionais e as relações destes com o local/global, com o 

consumidor da informação. As agências de notícias internacionais especializadas não 

seguem a mesma lógica na discussão, são aptas no controle do fluxo da informação 

e na utilização dos recursos técnicos para tal. Além disso, produzem um volume tão 

grande de matérias, que propiciam aos meios de comunicação a condição de absorvê-

los em pequenas partes para produzir um conteúdo próprio mesclado com 

particularidades e interesses locais, de acordo com as especificidades da linha 

editorial em cada jornal, emissora de rádio/TV, revista e site na Internet.  

Segundo Somavia (1980, p. 60), as agências nascem, no mundo, já 

globais e “dividindo o mundo” por setores de atuação. Na primeira fase de existência, 

entre meados do século XIX e as primeiras décadas do século XX, mediante as 

limitadas condições de competição e relativas restrições tecnológicas, três empresas 

estruturam relações de cartel.  

A Reuters (com sede no Reino Unido, a partir da segunda metade do 

Século XIX; vendida e transferida a sede principal para os EUA em 2007, como 

Thompson-Reuters) cobre regiões do “Império Britânico, Estados Unidos, vários 
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países ao longo do Mediterrâneo, o Canal de Suez e a maior parte da Ásia” 

(SOMAVIA, 1980, p. 60). Havas/France Press (com sede na França) se estabelece 

no “Império Francês, na Europa Ocidental do Sul e parte da África”. Wolf (com sede 

na Alemanha) se ocuparia do “resto da Europa, Áustria-Hungria, Escandinávia e os 

Estados Eslavos”, atual Deutsche Presse Agentur (a partir do pós-guerra, 1950). 

Depois de criado esse “cartel”, no qual três empresas repartiram o mundo, emerge no 

mercado uma cooperativa de jornais dos Estados Unidos para criar a AP. Sob pressão 

do Governo Britânico, a Reuters aceita que a Associated Press entre no cartel e 

convence a Havas para tanto. Nesse momento, não interessa ao governo do Reino 

Unido qualquer conflito com os Estados Unidos, e as agências são dependentes de 

seus governos nacionais, tanto na logística da distribuição de notícias quanto ao 

acesso às fontes oficiais. Destaque seja feito, quando o autor (SOMAVIA 1980, p. 60) 

não cita nesse ponto a América Latina, deduzindo-se daí, desde o início, estar fora de 

prioridades estratégicas das grandes agências do ponto de vista do negócio, ou no 

viés político, por tal parte do continente americano estar fora da esfera de influência 

das nações sede das agências do cartel (Reino Unido, França e Alemanha). 

Segundo Bahia (1990, p. 275): “a geografia de uma agência é sempre 

maior que a de um veículo ou mesmo uma rede”. E isso decorre da natureza do 

negócio enquanto “atacadista” de notícias, que se caracteriza por grande volume de 

produção, cobertura mundial dos fatos e distribuição simultânea à sua produção. Uma 

operação, que sempre foi frenética desde a Primeira Revolução Industrial, intensifica-

se, atualmente, com a cobertura e a distribuição de notícias em “tempo real”. Molina 

(2015, p. 400-401) refere-se à primeira metade do século XX, para declarar que 

“durante quase meio século a Havas teve o monopólio virtual da informação 

internacional no Brasil e na América Latina, tanto das notícias que chegavam do 

exterior como das publicadas em outros países sobre a região”. Segundo o autor, a 

neutralidade jornalística foi flexibilizada ao longo do tempo, por influência política, em 

momentos críticos (na Segunda Guerra Mundial, por exemplo) ou por interesses na 

expansão das operações com o apoio dos diplomatas franceses e subsídios do 

Governo Francês. E essa exclusividade brasileira e latino-americana para a Havas 

não se dá por opção do mercado regional, mas por acordo em cartel das agências 

mundiais, como já mencionado. Além disso, como o telegrama era na época o único 

meio de transmissão viável, a Western (empresa americana que controla o cabo 
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submarino) impõe restrições seja por altos preços nas tarifas e/ou por limites em 

número de palavras para cada mensagem, parcialmente amenizadas por muito 

empenho das empresas de jornalismo para obter descontos específicos para o setor 

de imprensa.  

Sobre as agências de notícias, MacGregor (2013, p. 35) sentencia: 

“permeia a mídia impressa e online”. As agências estão presentes no mundo do 

jornalismo atual seja pela disponibilidade de contingentes de jornalistas atuando em 

várias regiões, embora em quantidade desigual por região, como também pela 

organização descentralizada de sucursais e sedes corporativas, digitalmente 

conectadas para transmissão em tempo real. São enfim “provedores de notícias por 

atacado”.  

 

 

 

2.1.1. Fontes e estrutura no jornalismo internacional: jornais, agências de 
notícias, sucursais e correspondentes 

 

Vendo o jornalismo internacional como um sistema, trata-se da 

“expansão da sociedade da informação” no mundo conectado (STRAUBHAAR; 

LAROSE, 2004, p. 255). As agências de notícias constituem uma instância particular 

desse sistema, como fornecedoras de conteúdo global para veículos de comunicação 

em geral. Ao mesmo tempo são mídias no sentido mais amplo, como imaginado por 

McLuhan (1974), ou seja, extensões do homem. Essa produção tem como matéria-

prima básica os acontecimentos relacionados ao contexto global, à cultura e à 

diversidade, com cobertura no local em que eles acontecem. A cultura, a política, os 

negócios formam um acervo dinâmico de relações humanas renovadas diariamente 

nos noticiários internacionais. Nesse particular, se insere a América Latina com 

especificas questões que nem sempre são objetos de cobertura, como deveria ser 

numa perspectiva multicultural. Mas, em oposição à ideia do tratamento ideal para a 

cobertura global, Medina (1988) nos oferece uma análise da realidade, das práticas 

industriais de cobertura jornalística à luz das leis de mercado e da perspectiva 

mercadológica do jornalismo, enquanto “produto à venda”. 
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Nesse sentido, Medina (1988) destaca a irrelevância da pauta latino-

americana para o noticiário da indústria jornalística internacional. A América Latina 

estaria isolada no mercado da comunicação global em decorrência das distorções 

sociais e discrepâncias de “uso democrático” das tecnologias (na verdade, sujeito ao 

poder do capital de acordo com as regras vigentes no mercado internacional), 

portanto, sendo incapaz de constituir mercado relevante para a indústria de notícias 

no mundo. Em Traquina (2013), encontramos uma base para compreender essa 

distinção feita pela indústria para constituir a notícia em produto, à medida que tal 

produção se efetiva através de um roteiro preestabelecido de personagens e temas 

que descrevem mitologicamente o mundo como habitado por vilões e heróis, com 

rostos e personagens representativos de um discurso dominante, entre assuntos 

regionalmente reconhecidos como característicos de uma visão preconcebida, 

portanto, pertinentes ao noticiário que confirma que tal localidade seja digna de 

reconhecimento de valor (sobre a identidade nacional a partir das relações desiguais 

na hegemonia do poder mundial) ou de outro povo, tido por corrupto ou violento. 

A ação das agências de notícia nesse sistema de mercado se estrutura 

como atacadistas (ESPERIDIÃO, 2011; MOLINA, 2015) de notícias. No mercado, em 

geral, os atacadistas são comerciantes de grande porte especializados em revender 

grandes ou pequenos volumes de produtos para o comércio varejista, constituindo-

se, assim, um sistema dentro de determinado fluxo de comércio. O atacadista opera 

em grande volume de produção e, desse modo, consegue reduzir custos e oferecer 

aos clientes (empresas jornalísticas) um produto de menor custo como se fosse 

produção própria ou (para investidores assinantes) uma informação de primeira mão, 

que sendo transmitida em tempo real permite decisões sobre investimentos com 

vantagem competitiva. Além desse aspecto, as agências de notícias atuam 

globalmente, em rede descentralizada, oferecendo aos jornais, emissoras de TV e 

rádio, às revistas e às mídias digitais conteúdo diversificado e variado, em volume de 

difícil produção para um ou outro veículo, isoladamente.    

Os jornais, assim como outros veículos (as emissoras de TV e rádio, as 

revistas e as mídias digitais), são clientes das agências de notícias. Recebem e 

redistribuem em alta velocidade o conteúdo nas versões texto e fotos, áudio e 

audiovisual, dependendo das condições de contrato, para veiculação junto aos 

públicos específicos. A partir das diversas especificidades regionais e de linha editorial 
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de cada veículo de comunicação, a narrativa das agências é adaptada pelo editor do 

jornal, com valores-notícia e agenda de características próprias. 

As agências de notícias e os jornais se organizam no território a partir 

dos próprios objetivos organizacionais e comerciais. a partir de uma sede num 

determinado país, elas mantêm sucursais em várias cidades de outros países, nos 

quais haja maior perspectiva de lucratividade, ou ainda mesmo sem muito lucro, desde 

que haja uma perspectiva de demanda por notícias de uma determinada região ou 

país. Pela mesma lógica de mercado, um jornal de circulação nacional funda sucursais 

em capitais de outros estados desta mesma nação, um jornal de circulação regional 

ou estadual, com maior dinamismo econômico ou seguindo uma determinada 

estratégia de distribuição logística, ou ainda, conveniência para cobertura de notícias. 

Essa questão da lógica de mercado, influenciando a existência e sustentabilidade das 

empresas jornalísticas, é aprofundada no tópico intitulado “Financiamento da 

produção pela propaganda” (2.2.), mas ressalva seja feita para a histórica luta na 

imprensa mundial pela independência editorial. Nesse sentido, ao mesmo tempo que 

a lucratividade vem a ser importante para qualquer empresa, em termos de 

sobrevivência, os critérios editoriais terão outras bases decisórias que são objeto de 

estudo nesta tese. E tal independência pode ser inspirada na consciência de 

dirigentes e jornalistas de que a credibilidade e a transparência também são 

essenciais para a sobrevivência no mercado.  

A lógica de mercado explica a distribuição espacial das sucursais no 

território, seja ele regional ou global. Mas também, na perspectiva da produção 

jornalística, estabelece as condições para a produção industrial da notícia. Já dizia 

Bond (1959, p. 108) que a competição entre as agências e suas estruturas de 

operações internacionais induzem a existência de uma cobertura e a produção de uma 

“informação completa”, variadas versões de um mesmo acontecimento, notícias sobre 

variados acontecimentos no mundo. A partir do pós-guerra, em 1950, no Brasil e no 

mundo, a imprensa (SODRÉ, 1983, p. 355) intensifica a estruturação “em moldes 

capitalistas”, em um cenário que a produção é cada vez mais financiada por grupos 

empresariais que anunciam para conquistar novos mercados, demandam informação 

para novos investimentos diante de desafios menos regionais e mais internacionais. 

Há 35 anos, proclamava-se no Relatório McBride (1983) que, mantendo-se as 

desigualdades regionais, a tendência, já à época, era de progresso tecnológico, de 
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contradição entre a pluralidade no mundo e a homogeneidade de conteúdos nos 

noticiários diários disponibilizados pela imprensa. Medina (1988) já se preocupava 

com essa questão desde a primeira edição de Notícia, um produto à venda, em 1978, 

que tem na desigualdade entre países e no caráter industrial do jornalismo uma 

realidade complexa e desafios para a integração no mundo. 

Tal contradição se amplia no século XXI, e mais ainda atualmente, 

estabelecendo-se uma relação da lógica de mercado com a lógica da internet e a 

estrutura da rede em nós. Rifkin (2012, p. 150) associa esse movimento de mudanças 

à expansão mundial dos recursos de infraestrutura, comunicações, à conjunção dos 

discursos liberais do mercado com a relação entre inventores e empreendedores. 

Tudo isso resultou numa sociedade cada vez mais conectada, replicadora do 

conteúdo disponível.   

Baseando-se em Castells (2003, p. 28), a internet é estruturada em 

“Nós”, teias independentes e bakebones, sendo que os nós seriam as conexões pelas 

quais transita a informação para uma navegação universal; e, os bakebones, grandes 

servidores que sustentam o fluxo contínuo. Assim, comparando a Internet com os 

sistemas de mídias, é possível observar redes similares. Se considerarmos a rede 

internacional de produção da notícia em três níveis (sede das agências, sucursais e 

agentes de produção), as sucursais se desenvolvem como estruturas administrativas 

e operacionais de determinada organização integradas na rede, ao mesmo tempo, 

ampliando territorialmente a ação da empresa. No terceiro nível da rede, enquanto 

agente de produção, os correspondentes ampliam ainda mais a capacidade de 

cobertura jornalística da empresa para a qual estejam trabalhando.  

O correspondente internacional (SILVA, 2011, p. 102-104) tem como 

característica principal a capacidade de abster-se dos próprios conhecimentos para 

absorver o novo, a visão diferenciada das pessoas no Exterior em relação à 

perspectiva pessoal, tanto numa perspectiva mais crítica quanto procurando observar 

múltiplos pontos de vista. Ao mesmo tempo, é necessário que tenha domínio de 

línguas, sem as quais não poderá dialogar com fontes estrangeiras, entrevistar 

pessoas e apurar os fatos no local em que estiver. A distância, em alguma parte do 

mundo, esse jornalista a serviço de um jornal ou agência de notícias amplia a 

capacidade da empresa para a qual trabalha ao cobrir o mundo no espaço particular 

onde esteja, onde um fato importante esteja acontecendo.   
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Tal ação ampliada do correspondente se caracteriza não somente pela 

natureza da função, como também pelo distanciamento territorial das próprias 

operações. O correspondente é um repórter, ou seja, um jornalista que atua no 

ambiente externo, em contato direto com as fontes e, muitas vezes, testemunha o fato 

narrado na cobertura. Mas é um repórter especial com um pouco mais de 

independência, que opera a distância, com bases operacionais na Redação de uma 

sucursal ou em um quarto de hotel. A atuação diária desse jornalista mantém a 

produção das sucursais, como também em um terceiro nível da rede jornalística 

amplia a captação de notícias em regiões distantes das áreas das sucursais e sede 

central, em ações capilarizadas nos extremos limites da rede.  

Segundo Bial (1996, p. 24), o repórter, na função de correspondente 

internacional, se mobiliza com uma pergunta essencial e a persegue em busca de 

uma resposta adequada, o que o impulsiona a cobrir com mais profundidade. O autor 

critica o tratamento sensacional e a configuração de notícias em histórias de 

personagens envoltas em aventuras, retirando-se da notícia a discussão de temas 

importantes que estejam relacionados com seu contexto.    

Os jornais e outros veículos participam da produção e distribuição nessa 

rede, considerando-se o segundo nível dela. Além da atuação focada na produção 

(incluindo a adaptação das notícias recebidas das agências e a edição das matérias 

enviadas por correspondentes) para publicação ao público regional ou nacional, em 

alguns momentos dispõem de conteúdo inédito e não disponível à produção das 

agências, mas de interesse dos públicos de outros países. Assim, a emissora de TV 

revende a produção de conteúdo para agências, enquanto produtor eventual e 

regional. O correspondente da agência de notícias escreve uma nota baseando-se 

nos jornais locais ou no que assistiu na TV, inicia uma reportagem a partir do noticiário 

local. Jornais (como The New York Times, El País que tem sucursais fora da Espanha, 

no México e no Brasil, em São Paulo) com maior poder econômico e operacional 

conquistam condições para estabelecer circulação internacional, como também criar 

sucursais em outros países e enviar correspondentes para várias regiões do mundo, 

gerando condições excepcionais para conciliar o conteúdo adquirido junto às agências 

com a produção própria em uma escala global.   
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2.1.2.  Relação entre grandes agências internacionais e jornais 

 

As agências de notícias globais administram a disponibilidade de 

recursos para a cobertura dos fatos internacionais, em conformidade com o tópico 

anterior. O termo global está relacionado com as mais importantes empresas do setor 

no mundo, considerando-se o poder econômico, número de escritórios e de 

correspondentes em atuação na maior parte dos países consumidores dessas 

notícias, e outros países, menos lucrativos, mas constituindo-se em geradores de 

pautas de interesse para tais consumidores no mundo (MATTA, 1980; RELATÓRIO 

MCBRIDE, 1983; ESPERIDIÃO, 2011). Essa gestão global considera a lógica de 

produção industrial, pela qual as empresas alocam recursos humanos e materiais nas 

regiões onde houver melhor perspectiva de lucratividade.  

A partir do final do século XVIII e início do século XIX começam com 

escritórios de informações jurídicas e financeiras, e com o telégrafo processam a 

disseminação da informação jornalística à medida que são implantados os postes e 

cabos telegráficos em cada região a partir da cidade-sede, da Reuters (Londres), 

France Press (Paris) e AP (EUA), na primeira metade do século XIX. Contudo, é no 

século XX, a partir dos anos 30, que as agências se estruturam globalmente, com 

escritórios regionais interligados em rede com os clientes, com correspondentes 

cobrindo notícias nas principais cidades dos continentes desse planeta, de acordo 

com estratégias logísticas próprias e, nos anos 80, com abundância digital de notas e 

matérias que necessariamente não caracterizem diversidade, mas um fluxo contínuo 

e abundante de narrativas sobre violência, corrupção, esportes, negócios e decisões 

políticas, além de outras sobre personagens e personalidades.  

Em termos de diversidade na cobertura da imprensa internacional não 

se trata aqui de uma ação orientada pelo “imperialismo cultural” (THOMPSON, 2014, 

p. 224) na qual as principais empresas da imprensa se organizam para distribuir 

volumoso conteúdo que favoreça o consumismo (tese da qual o autor discorda). A 

presente ideia de diversidade se relaciona com a perspectiva de oportunidade de 

manifestação de diferentes correntes de pensamento, de residentes em diferentes 

localidades.  A relação entre distanciamento e proximidade interfere na organização 
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do espaço na imprensa (SERVA, 2001, p. 47), na eleição do fato em notícia, da 

manifestação de uma ou outra pessoa. Tal relação afeta populações em várias partes 

do mundo e editores das empresas jornalísticas. 

Diante da complexa realidade influenciada pela constante renovação da 

tecnologia, como se ajustam as agências de notícias e os diversos meios de 

comunicação no ambiente global? “No cotidiano do jornalista, multimídia e 

convergência digital significam produzir em todas as plataformas midiáticas [...]” (VAZ, 

2013, p. 61). Com demandas mais complexas e desafiadoras, as agências tornaram-

se, ao longo do século XX, as principais fornecedoras de conteúdo internacional para 

os diversos meios de comunicação no mundo, com crescente velocidade na 

distribuição de notícias. E beneficiam-se da expansão galopante do desenvolvimento 

tecnológico para a capacitação organizacional cada vez mais competitivo no mercado 

internacional, como, também, para atender às diferentes demandas dos clientes 

(meios de comunicação e outros assinantes) em diferentes pontos do planeta. 

O surgimento das agências de notícias coincide com o início da imprensa 

de massas (RELATÓRIO MCBRIDE 1983, p. 13), no período histórico da transição da 

Era Colonial para a Revolução Industrial. Desde então, a relação da tecnologia com 

os meios de comunicação se mostra cada vez mais intensa. “A era da informação 

substituiu os átomos por bits” (VAZ, 2013, p. 59). A cada renovação tecnológica, 

amplia-se o potencial de transformações no processo produtivo e no consumo. Além 

disso, intensificam-se as pesquisas para sucessivas inovações no âmbito da 

tecnologia e do consumo. Em cada fase histórica, as agências de notícias vêm 

incorporando recursos tecnológicos, incorporando-os na prática de produção e 

distribuição de notícias. Isso ocorre a cada onda tecnológica: do telégrafo ao satélite, 

do navio a vapor aos sistemas digitais automáticos (robôs). 

 

Uma boa parte das notícias era facilitada pelas agências de imprensa, 
que se desenvolveram rapidamente no início do século XIX e que 
estenderam suas operações ao mundo inteiro. Seu trabalho pioneiro 
provocou o surgimento da imprensa de massas, antes de reforçar o 
seu desenvolvimento. Essas agências facilitaram consideravelmente 
a abertura de novas vias comerciais e contribuíram para reduzir as 
dimensões do mundo. Ao mesmo tempo, como era a época do apogeu 
do colonialismo, coadjuvavam a manutenção da ordem política e 
econômica existente e a extensão dos interesses comerciais e 
políticos metropolitanos. Com o desenvolvimento da imprensa de 
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massa, sua influência se soma à mudança das estruturas e dos 
processos sociais. Desse modo, fica relegada ao passado a época em 
que a maioria da população estava excluída da vida política 
simplesmente pela ignorância (RELATÓRIO MCBRIDE, 1983, p. 13). 

 

Por esse princípio (RELATÓRIO MCBRIDE, 1983, p. 13), podemos 

entender o caminho no qual a estrutura de comunicação mundial se desenvolveu ao 

longo do tempo, destacando-se a tradicional hierarquia de poder intercontinental há 

séculos estabelecida, originada na Era Colonial, consolidada na Revolução Industrial, 

nos valores burgueses e capitalistas. A trajetória histórica das agências no mundo é 

um longo processo de desigualdade na cobertura dos fatos e dos valores-notícia, do 

poder de expressar ideias e interesses, considerando-se as lógicas coloniais e 

burguesas. O Relatório McBride (1983, p. 55-56) aprofunda esse raciocínio ao 

descrever como tal desigualdade se apresenta: 

 

Infelizmente, no mundo atual a comunicação padece das 
consequências de ter sido transformada frequentemente num 
intercâmbio entre participantes não-iguais, o que confirma o 
predomínio ou até mesmo o domínio dos mais poderosos, dos mais 
ricos e dos mais bem equipados. Tanto por seus efeitos naturais 
quanto por consequência de uma ação deliberada, as diferenças em 
matéria de potência e de riqueza repercutem nas estruturas e nas 
correntes de comunicação. Nisso se fundamentam quase todas as 
causas de desigualdade, disparidade e desequilíbrio, tais 
características das comunicações internacionais, principalmente entre 
os países industrializados e os países em desenvolvimento. 
(RELATÓRIO MCBRIDE, 1983, p. 55-56). 

Em torno do dinheiro, os grandes centros de comunicação se formam, 

tendo as agências como principais gestoras e fornecedoras da informação no fluxo 

que transforma notícias em fator para geração de riquezas. O Relatório McBride 

(1983, p. 55-56) demarca a desigualdade no mundo, a partir do desigual acesso à 

informação e também pela desigual liberdade de manifestação individual. As agências 

de notícias formam uma rede internacional de negócios presente em cada parte do 

mundo, articulando múltiplos fluxos de conteúdos em processos de troca com 

jornalistas e meios-clientes (meios de comunicação usuários dos serviços e ao mesmo 

tempo, produtoras de conteúdo que podem ser captadas para fazer parte do conteúdo 

internacional das agências) (ESPERIDIÃO, 2011, p. 116). Dentro dessa rede, cada 

agência forma a própria teia, interconectada às outras dos clientes e, indiretamente 
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dos públicos dos clientes em cada região e das teias dos concorrentes, às outras 

agências. Como já descreveu Castells (2003, p. 28), a sociedade conectada em nós.  

Há na pauta uma influência intensa (BOTTON, 2015, p. 76-77) dos 

interesses dos estados hegemônicos e grandes empresas: “o noticiário internacional 

está preocupado em nos dizer com quem devemos guerrear, fazer negócios ou 

simpatizar” (BOTTON, 2015, p. 77). Natali (2011, p. 31) expressa-se sobre como as 

agências de notícias alimentam a produção jornalística de diversos meios de 

comunicação em cada parte do planeta, em cada país. Atuam como intermediários 

industriais entre as fontes estrangeiras e os clientes (meios de comunicação e outros 

assinantes), que, por sua vez, irão publicar (ou utilizar a informação para seus 

negócios) o conteúdo assimilado do fluxo mundial de informação para se constituir em 

notícias dos grandes jornais nacionais aos jornais de bairro, das grandes redes de TV 

aos sites de notícias na rede, revistas, emissoras de rádio e outros meios. Embora os 

meios de comunicação, no mundo, representem um significativo mercado para as 

agências de notícias, não são nem única, tampouco principal fonte de renda conforme 

Stenzel (entrevistada). Para a Reuters, os assinantes financeiros são mais lucrativos, 

mas na AP (conforme a entrevistada), o foco se mantém no fluxo para a imprensa 

internacional. 

 

 

As agências deram viabilidade econômica ao noticiário internacional. 
Um texto distribuído a centenas de jornais que assinam os serviços de 
uma agência sai incomparavelmente mais barato que um texto 
produzido por um correspondente ou enviado especial cujos custos 
são cobertos inteiramente por um jornal ou por uma revista. O 
correspondente ou o enviado especial passou a ser um diferencial de 
peso, mas não o arroz-com-feijão do noticiário (NATALI, 2011, p. 31). 

 

Sem esses intermediários da informação, os meios dependeriam apenas 

da opção de enviarem correspondentes internacionais para regiões onde se pudesse 

supor haver mais probabilidade da existência de fatos a relatar. O noticiário 

internacional seria mais escasso e restrito a um pequeno grupo de empresas 

nacionais ou globais que pudessem sustentar o alto custo de manutenção dos 

correspondentes em locais estratégicos, ou ainda itinerantes. Mas, não sendo assim, 
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as agências distribuem conteúdo de texto, de fotografias e de audiovisual para a maior 

parte dos veículos, do grande ao pequeno porte, com custo relativamente menor. 

Natali (2011, p. 31), como anotado, destaca as funções dos correspondentes no 

noticiário internacional a partir do extenso conteúdo fornecido pelas agências de 

notícias. 

O Relatório McBride (1983, p. 55-56), há 35 anos, já antevia a realidade 

que faria as agências de notícias e os grandes conglomerados de mídia se 

reformularam para sobreviver a uma complexidade posterior, muito diferente em 

relação à trajetória industrial do século XX, até aquele momento na década de 1980. 

 

Graças aos progressos técnicos, os países do mundo inteiro estão 
mais independentes do que nunca. O conjunto mundial das redes 
eletrônicas tem o potencial necessário para desempenhar um papel 
análogo ao de um sistema nervoso que acople, com suas 
interconexões, milhões de cérebros individuais numa enorme 
inteligência coletiva. Diversos fatores políticos, econômicos e culturais 
contribuem para a realização dessa interdependência.  (RELATÓRIO 
MCBRIDE, 1983, p. 55-56).  

 

A rede descrita no Relatório McBride é baseada em uma tecnologia 

analógica, com recursos muito limitados se comparados com os recursos digitais dos 

sistemas atuais. No entanto, já naquela época, as agências articuladas em rede se 

apresentavam como instrumentos de dominação por intensificar a desigualdade no 

âmbito da comunicação, poderiam oferecer recursos de libertação pela disseminação 

do conhecimento sobre o estrangeiro, o diferente, o novo, se a produção 

contemplasse o plural e as múltiplas perspectivas ao invés da narrativa padronizada 

e marcada pela linearidade da industrialização. Essa linha de raciocínio é enriquecida 

com Steinberger (2005, p. 63-64) à medida que observamos o planeta como uma rede 

de comunicações e de transportes interligado por interesses capitalistas, que 

priorizam mais a lucratividade que os interesses e as demandas do cidadão. 

A organização dessas redes de comunicação, assim como das redes 
de transportes, não obedece, porém, a um critério espacio-geográfico 
que leve em conta a necessidade dos cidadãos. A desigualdade das 
condições de acesso às novas mídias articula-se geopolítica e 
semanticamente através das expressões de “inclusão/exclusão digital” 
(STEINBERGER, 2005, p. 63-64). 
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Nessa linha estabelecida por Steinberger e pelo Relatório McBride 

(1983), nos debruçamos sobre um universo desafiador. A demanda global por 

informação é cada vez mais ampliada à medida que a tecnologia oferece novos 

recursos de acesso e consumo da notícia. Steinberger (2005) trata da relação dos 

discursos das agências de notícias com as disputas globais pelo poder no mercado. 

E, nessa disputa, o cidadão, seja consumidor de informação, ou na condição de 

público, torna-se um ente de menor influência, afinal as decisões das empresas de 

mídia são estruturadas na perspectiva de concorrência, quem oferece mais ou menos. 

Na condição da Era Industrial, o público demanda por produtos padronizados. Em 

tempos da Era Pós-Industrial, a exigência se expande na medida em que flui 

informação mais ou menos diversificada, e o cidadão ganha gradativamente mais e 

mais recursos para a expressão de ideias e demandas no consumo da notícia. Com 

isso, o anterior limitado poder individual se expande à medida que agrega recursos 

para opinar ou produzir conteúdo próprio. 

O jornalismo deveria assinalar a parcialidade dos discursos nos 

noticiários (ROTHBERG, 2011, p. 172), além das próprias parcialidades, enquanto 

empresas de mídia. Cumprindo tal função, a imprensa internacional contribuiria para 

qualificar a informação no sentido de fortalecer o poder individual do consumidor da 

notícia. Abordando a teoria da esfera pública, Thompson (2014, p. 103-104) sustenta 

a importância da crítica cidadã para o equilíbrio do sistema democrático junto com 

uma imprensa independente, com as forças capitalistas das empresas e as influências 

institucionais do Governo, Judiciário e Legislativo. Os desequilíbrios se apresentam 

quando um ou mais agentes deixam de cumprir funções, imprensa, cidadão, 

empresas ou poderes públicos. 

Enfim, a ideia do tópico com foco na relação das agências com os jornais 

se caracteriza ao mesmo tempo por interesses capitalistas mútuos e por preceitos da 

prática jornalística. As agências interessam-se por ampliar a lucratividade com o 

atendimento de um número cada vez maior de clientes entre os meios de 

comunicação (jornais, emissoras de TV e rádio, revistas, sites jornalísticos na 

internet), como também assinantes financeiros que demandam notícias minuto a 

minuto, no momento dos fatos em qualquer parte do mundo. Aos jornais interessa 

reduzir custos na cobertura internacional (pequenos jornais regionais na cobertura 

nacional), ao mesmo tempo oferecer ao específico público uma ampla gama de 
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informações sobre o mundo. Sem as agências, os jornais não teriam capacidade 

operacional para atender a demanda, colocando correspondentes em todos os 

continentes, em dezenas de países entre os mais importantes nas classificações 

econômicas e políticas (G-20, maiores economias etc.), como também aqueles de 

menor poder econômico, mas, relevantes em termos de noticiabilidade.  

Em termos de linha editorial, tanto agências quanto jornais mantêm-se 

firmes nos preceitos jornalísticos de isenção quanto a interesses econômicos e de 

fidelidade com o público, mas não conseguem negar a natureza corporativa e a 

tendência estratégica de disputa comercial e de relacionamento com os agentes 

econômicos do mercado, por interesses comuns, de forma mais ou menos 

transparente. Sobre essa ambiguidade de relacionamento com o mercado, vivenciada 

pelas agências de notícias, MacGregor (2013, p. 45) conclui que a orientação para o 

mercado induz as agências a reformarem as práticas jornalísticas para a manutenção 

da credibilidade. Assim, tornou-se estratégico e de interesse econômico as práticas 

operacionais convergirem para a ética jornalística, para a “objetividade”26 na produção 

de notícias, sugerindo ao público transparência.  

 

 

2.2. Financiamento da produção pela propaganda 

 

Trata-se aqui de apresentar uma perspectiva do poder econômico do 

mercado publicitário mundial através do posicionamento nesse cenário das principais 

nações, segundo classificação por investimento (MÍDIA DADOS BRASIL, 2016, p. 

593-594). Para demonstrar essa relação (capital e jornalismo), usamos os números 

disponíveis para, num outro momento, a seguir, justificar os investimentos da indústria 

jornalística em um ou outro país. A relação do fluxo financeiro com a produção 

jornalística internacional é marcada pela dependência econômica da imprensa em 

relação à propaganda, se não for pelo plano editorial, ao menos pela subsistência.  

                                                            
26 Em MacGregor (2013, p. 45), a objetividade é caracterizada como um valor de neutralidade 

perceptível no texto da notícia, ou ao menos que contenha esclarecimentos, envolvendo justificativas 
sobre procedimentos éticos, padrões aplicados na prática, em que se verificam na cobertura dos 
fatos, na condução de entrevistas e na publicação de versões, enfim, na produção da notícia. 
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Segundo Thompson (2014, p. 301), a transformação das empresas 

jornalísticas em grandes corporações para atuar em grande escala no mercado 

mundial resulta em “novas ameaças”.  Refere-se à crescente influência do Estado e 

das empresas enquanto anunciantes. Ao mesmo tempo, fecharam-se jornais e outras 

empresas midiáticas. As sucessivas mudanças das comunicações para um ambiente 

mais digital (CASTELLS, 2015, p. 129) tornaram essas empresas cada vez mais 

dependentes dos mercados regionais com maior investimento em propaganda. O 

jornalismo encontra-se, atualmente, “acuado” e submetido ao sistema patrocinador 

(MARSHALL, 2003, p. 24), que lhe induz a “flexionar conceitos, valores, padrões e 

posicionamentos”. Diante disso, observa-se a importância estratégica essencial do 

fluxo de investimento em propaganda para existência e atuação das empresas 

jornalísticas, nessa ou naquela localidade, país ou continente, e não só isso, também 

pela eleição de prioridades para a cobertura de fatos em um ou outro lugar. 

 
 

 

2.2.1. Principais nações no mercado da propaganda: classificação por 
investimento 

 

Segundo Straubhaar e LaRose (2004, p. 34), “a história da propaganda 

se ajusta perfeitamente ao crescimento dos meios de massa [...]”. Assim, é possível 

correlacionar a presença e o desenvolvimento da imprensa mundial com o mercado 

publicitário. É através da comercialização dos espaços publicitários que a imprensa 

sobrevive no mercado, mais ainda, obtém recursos para expandir os próprios 

negócios não somente no território planetário, mas também no âmbito tecnológico e 

nas relações interativas com o público. 

Podemos observar no Quadro 10, nas distintas capacidades de 

investimentos, as distorções econômicas e políticas que remontam à época da 

colonização e se intensificam na Era atual, com a Globalização e com a Era da 

Informação, a Terceira Revolução Industrial. Rifkin destaca (2012, p. 27) o poder 

transformador da era atual: “A Terceira Revolução Industrial é a última das grandes 

Revoluções Industriais e estabelecerá a infraestrutura básica para uma era 

colaborativa emergente”. Desde as últimas décadas do século XX ao momento atual, 
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a atividade econômica e as relações humanas estão cada vez mais marcadas pela 

comunicação digital e pela evolução tecnológica. Ex-colônias se destacam entre os 

países situados nos continentes com menor investimento. 

 

Quadro 10 - Classificação das regiões por investimento em propaganda/Em US$ 
milhões 

Mídia Principal 2013 % 2014 % 2015 % 
América do Norte 178.029 35,1 186.337 35,0 192.786 34,9 
Europa 104.603 20,6 107.605 20,2 110.740 20,0 
Ásia / Pacífico 152.989 30,2 164.036 30,8 173.860 31,5 
Europa Central/Leste  24.534 4,8 25.208 4,7 24.347 4,4 
América Latina 33.978 6,7 35.105 6,6 37.292 6,7 
África / Oriente Médio 3.414 0,7 3.500 0,7 3.110 0,6 
Outros no Mundo27 9.138 1,8  9.972 1,9 10.595 1,9 
TOTAL  506.685 100,0 531.763 100,0 552.730 100,0 

Fonte: Mídia Dados Brasil (2016, p. 593) 
 
 

Essa classificação das regiões continentais demonstra um relativo 

equilíbrio no triênio 2013-2015. Em 2015, a América do Norte, a Europa e a Ásia 

representam 86,4% do total, colocando o restante em posição insignificante, (a Europa 

Central/Leste, a América Latina, a África/Oriente Médio e o resto do Mundo) com 

13,6%. Abordam-se aqui os investimentos em propaganda para estabelecer um 

entendimento sobre o fluxo financeiro que sustenta os jornais no mundo. Ao relacionar 

as verbas publicitárias que vão para os jornais com a divisão geopolítica continental, 

aprofunda-se o conhecimento sobre esse fluxo financeiro.  

Ressalva seja feita que as agências não são diretamente afetadas por 

tal fluxo, pois, conforme os entrevistados28 da Reuters e da AP disseram, as agências 

não se sustentam de propaganda e sim dos assinantes de diversos tipos (mídia e 

empresas-investidores). Contudo, não há como negar uma relação indireta no fluxo 

com as agências, afinal, quanto mais recursos financeiros os jornais e outros meios 

jornalísticos tiverem para investir, mais as agências serão remuneradas para ampliar 

ou aprofundar a cobertura internacional, a captação e a distribuição de notícias com 

                                                            
27A tabela foi transcrita de Mídia Dados Brasil (2016, p. 593), sendo que essa linha da tabela referente 

a “outros no mundo” constitui-se parcela minoritária do total de investimentos, abaixo de 2%.  
28Textos das entrevistas disponíveis na integra em Apêndices.  
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mais velocidade e mais variedade, de acordo com a expectativa da demanda pelo 

serviço em atacado.  

Aprofundando-se essa análise, vamos observar os 25 países que mais 

investiram em propaganda no mundo, em 2015. Antes de tudo, torna-se necessário 

estabelecer uma diferenciação entre investimento bruto e per capita. Segundo 

Sandroni (2005, p. 436), “investimento” é conceituado como aplicação de recursos 

com perspectiva de lucro, em geral no longo prazo. Enquanto o “bruto” se refere ao 

total de gastos, o “per capita” se baseia na equação entre o total e o número de 

habitantes, quanto mais ou menos habitantes haverá uma variação nos números. 

Baseando-se em Krugman e Obstfeld (2010, p. 4 74), nas equações per capita, é 

possível inferir uma distinção entre pobres e ricos em termos de riqueza nacional ou 

regional para financiar investimentos. Considerando um valor per capita baixo, por um 

lado, pode haver um pequeno volume de recursos a ser dividido por habitantes; por 

outro lado, embora o número bruto de recursos seja expressivo, o número muito 

grande de habitantes pode tornar o valor per capita muito pequeno.  

No Quadro 11, os EUA se destacam com valor de investimento mais que 

o dobro que o segundo colocado, a China. Os EUA estão em segundo lugar no 

investimento per capita e a Suíça, em primeiro.  O Mídia Dados Brasil (2016, p. 593-

594) apresenta os países no ranking de investimento em propaganda no mundo: 

Estados Unidos em primeiro lugar (2014-2015) e o Reino Unido (2014-2015) em 

quinto lugar. Para uma comparação, os três países latino-americanos mais bem 

posicionados são: Brasil em sexto lugar (2014) e nono (2015) por investimento bruto; 

México em décimo quarto (2014) e décimo quinto (2015); Argentina em décimo quinto 

lugar (2014) e décimo oitavo (2015). Estando a América do Norte e a Europa em 

primeiro e segundo lugares respectivamente, enquanto a América Latina se situa em 

quinto lugar numa lista de sete itens. 
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Quadro 11 - Classificação das nações por investimento em propaganda 
Classificação Países Total Mídia 

(US$ Bilhões) 
População 2015 

(US$ Milhões) 
Propaganda Per 

Capita - US$ (Milhões)

1.  EUA 182.614 322 567,12 
2.  China 74.308 1.372 54,16 
3.  Japão 42.284 127 332,94 
4.  Alemanha 25.193 81 311,02 
5.  Reino Unido 15.808 65 243,20 
6.  França 13.122 67 195,85 
7.  Coreia do Sul 12.208 51 239,37 
8.  Austrália  11.854 24 493,92 
9.  BRASIL 10.596 205 51,69 
10.  Canadá 10.172 36 282,56 
11.  Itália 9.294 61 152,36 
12.  Rússia 7.721 147 52,52 
13.  Índia 7.018 1.278 5,49 
14.  Indonésia 6.915 256 27,01 
15.  México 6.574 121 54,33 
16.  Espanha 6.419 46 139,54 
17.  Suíça 6.111 8 763,88 
18.  Argentina 6.051 43 140,72 
19.  Bélgica 5.057 11 459,73 
20.  Holanda 5.014 17 294,94 
21.  Tailândia 4.137 65 63,65 
22.  Suécia 3.843 10 384,30 
23.  África do Sul 3.754 55 68,25 
24.  Turquia 2.935 78 37,63 
25.  Hong Kong 2.664 7 380,57 

Fonte: Mídia Dados Brasil (2016, p. 594). 

 

Em segundo lugar, a China apresenta um investimento equivalente a 

41% do investido pelos EUA, que, como já mencionado, ocupa o primeiro lugar. Em 

razão da maior população mundial, os números de investimento per capita da China 

são baixos, colocando o país em vigésimo lugar. Os oito países à frente do Brasil são: 

um da América do Norte (EUA), quatro da Ásia/Pacífico (China, Japão, Coreia do Sul, 

e Austrália) e três da Europa (Alemanha, Reino Unido e França).  

Torna-se necessário destacar a discrepância dos países em termos de 

investimento per capita. Na mesma casa dos 50 milhões de dólares per capita estão 

a China (2º lugar), o Brasil (9º lugar), a Rússia (12º lugar) e o México (15º lugar). O 

único país que se posiciona abaixo desses é a Turquia, último lugar per capita e 

penúltimo em investimento bruto. São países com um contingente populacional 

proporcionalmente grande em relação aos investimentos brutos; com exceção da 
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Turquia, que além de apresentar uma proporção de população grande na equação 

per capita (antepenúltima), também tem baixo volume de investimentos brutos 

(penúltima). Nos índices per capita abaixo da Turquia estão a Indonésia e a Índia, 

embora melhores posicionadas em investimento bruto (14º e 13º lugares 

respectivamente).  

Outro aspecto discrepante perceptível é que alguns países posicionados 

abaixo do Brasil, no Quadro 11, se destacam no investimento per capita. A Suíça 

avança sobre os EUA nesse quesito, com investimento per capita aproximadamente 

50% superior. Entre os países que se encontram abaixo do Brasil em investimento 

bruto, seis são europeus e um da América do Norte (todos acima do Brasil em 

investimento per capita). Apenas a Turquia, a Indonésia e a Índia se mantêm também 

abaixo no investimento per capita.    

Em nono lugar, o Brasil investiu o equivalente a aproximadamente 6% 

dos valores aplicados pelo primeiro colocado (EUA) e 14% em relação ao segundo 

colocado (China). O investimento per capita brasileiro coloca o País em vigésimo 

segundo lugar. Em uma lista de 25 países sobre o investimento bruto em propaganda, 

16 nações estão abaixo do Brasil, sendo uma da América do Norte (Canadá), seis da 

Europa (Itália, Espanha, Suíça, Bélgica, Holanda e Suécia), seis da Ásia (Hong Kong, 

Índia, Indonésia, Rússia, Tailândia, Turquia), dois da América Latina (México e 

Argentina), e um da África (África do Sul). 

Para aprofundar a análise das distintas capacidades nacionais de 

investimento em comunicação e, portanto, de financiamento da indústria jornalística, 

no Quadro 12, apresentamos uma classificação de nações no plano internacional por 

PIB:  
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Quadro 12 - Maiores economias do mundo 

 PAÍS PIB em 2014 Projeção PIB em 2030 

1. EUA US$ 16,27 Tri US$ 24,3 Tri
2. China US$ 8 Tri US$ 22,2 Tri
3. Índia US$ 2 Tri US$ 6,6 Tri
4. Japão US$ 5,6 Tri US$ 6,4 Tri
5. Alemanha US$ 3,5 Tri US$ 4,5 Tri
6. BRASIL US$ 2,28 Tri US$ 4 Tri
7. Reino Unido US$ 2,4 Tri US$ 3,6 Tri
8. França US$ 2,63 Tri US$ 3,3 Tri
9. Canadá US$ 1,75 Tri US$ 2,6 Tri
10. Rússia US$ 1,67 Tri US$ 2,4 Tri

Fonte: Disponível em: <https://exame.abril.com.br/economia/as-10-maiores-economias-do-mundo-
em-2030-segundo-o-usda/>. Acesso em: 16 nov. 2017, às 17 h. 

 

Observamos o destaque do Brasil, seguindo a lógica da comparação 

entre os países, no Quadro 11, por investimentos em propaganda, a partir desse 

Quadro 12, em classificações PIB e PIB per capita. O Brasil se classificou em “sexto”, 

muito mais pela expectativa de crescimento no futuro do que pelos números atuais. 

Nesse quadro, as nações não somente se pontuam pelos resultados econômicos de 

2016, mas principalmente pela projeção de crescimento até 2030. Essa preocupação 

com o futuro é clara, no contexto econômico. Empresas, para planejar, precisam de 

cenários de longo prazo, nos quais as condições de crescimento nacional estejam 

evidentes, ou, pelo menos, estimadas. As nações se destacam pela capacidade de 

cada uma de influenciar outras nações, o mundo em si. Considerando somente o PIB 

de 2014, o Brasil estaria no sétimo lugar (não no 6º como no quadro); a Índia perderia 

o terceiro lugar e ficaria abaixo do Brasil em oitavo; Canadá e Rússia manteriam suas 

posições. Concluindo, considerando-se os Quadros 11 e 12, observando as maiores 

economias pelo PIB, das cinco nações acima do Brasil, quatro (EUA, China, Japão e 

Alemanha) são maiores investidoras em propaganda que o País; das quatro abaixo, 

duas (Reino Unido e França) superam o investimento bruto brasileiro em propaganda. 

Nações com melhores estimativas poderão receber novos 

investimentos, consolidando-se ou reestruturando-se para mudar as condições atuais 

e futuras de influência junto ao fluxo financeiro mundial. Segundo Kenen (1998, p. 

414), a partir dos anos 1980, desencadeia-se uma crescente mobilidade do capital, 

marcada pela livre circulação de investimentos internacionais, o que contribui para 

intensificar a globalização lançando-se mão dos recursos tecnológicos da Terceira 

Revolução Industrial.   
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Enfim, qual é a relação dessas classificações com a atuação das 

agências e dos jornais internacionais? Dessa forma MacGregor (2013, p. 47) define o 

negócio das agências de notícias: “Reunir notícias em todos os lugares, em todos os 

formatos, e vendê-las em todos os lugares para qualquer um”. Embora haja uma 

ênfase de presença e atuação na cobertura de notícias no mundo, há que se 

considerar o parâmetro comercial da notícia como mercadoria para entender a 

intensidade da cobertura em algumas regiões e nações, e menos em outras. Onde se 

investe mais em propaganda e onde mais circula dinheiro haverá mais meios de 

comunicação a assinar serviços das agências, haverá investidores interessados em 

assinar o serviço para obter informações que lhes permitam tomar decisões.  

Segundo McBride (1983, p. 25-26), os meios de comunicação, em geral, 

estão submetidos a uma “dependência crescente da publicidade”, refletem interesses 

privados e produzem uma “mentalidade comercial” com foco no consumo que “passa 

a ser um fim em si mesmo”. Para sobreviver e competir pela liderança no mercado 

internacional, as empresas (agências e jornais) cada vez mais oferecem uma 

mercadoria jornalística de significativo estímulo ao consumo na modalidade industrial 

(escassa diversidade, formato padronizado, valores notícia de interesse mundial, 

sendo o interesse configurado na média da demanda). 

Os Estados Unidos se posicionam em primeiro lugar nas duas 

classificações, em investimento em propaganda e como maior economia mundial, 

Reuters, AP e NYT estão sediadas no país. O Reino Unido é a sede do The Guardian 

e antiga sede da Reuters, se apresenta como quinto lugar em propaganda e sétimo 

como maior economia. Sede de Le Fígaro, a França vem como sexto em propaganda 

e oitavo como maior economia. Sediando El País, a Espanha ocupa o 16º lugar em 

propaganda e não aparece na lista das dez maiores economias do mundo. Para 

efeitos de comparação, o Brasil vem em nono lugar em propaganda e sexto como 

maior economia, a Argentina vem em 18º em propaganda e não aparece na lista das 

dez maiores economias. 
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2.2.2. Relação do fluxo financeiro com a produção jornalística internacional 
 

 

Dando continuidade à abordagem do tópico anterior, aqui se apresenta 

um foco mais direcionado para o investimento na indústria jornalística e a dependência 

econômica da imprensa em relação à propaganda. Para começar a discutir essa 

questão, apresentamos uma classificação de países por sucursais da Reuters29 

(dados da AP30 não disponíveis). Essa nova classificação é resultado de um 

cruzamento entre o número de sucursais da Reuters e o investimento em propaganda 

citado no Quadro 10 e tendo como fonte o Mídia Dados Brasil 2016. 

O Quadro 13 apresenta um cruzamento entre as sedes sucursais da 

Reuters por país com a classificação mundial em investimento por propaganda. A lista 

hierarquiza os países que mais têm escritórios da agência em seu território, tendo 

como segundo critério de hierarquização a classificação de investimento em 

propaganda. Por qualquer critério, os EUA figuram em primeiro lugar. Mesmo sendo 

o Reino Unido a nação que primeiro sediou a Reuters, os Estados Unidos apresentam 

acima de três vezes mais escritórios que o segundo colocado. Mesmo reconhecendo 

as diferenças de dimensões territoriais entre EUA e Reino Unido, as distorções 

quantitativas são flagrantes e somente compreensíveis a partir do interesse da 

Reuters pelo mercado norte-americano e o maior aporte financeiro em propaganda do 

mundo, justificando-se a transferência, após a aquisição da Empresa pela Thompson, 

em 2007.   

Tal concepção da organização demonstra o interesse da Reuters tanto 

pelo viés jornalístico de cobertura, quanto econômico de captação de recursos 

financeiros para a capitalização da produção internacional. Somando os 51 escritórios 

da Reuters, nos Estados Unidos e Reino Unido, superam as 44 sucursais de outros 

países, constituindo-se nos dois citados 53,7% sobre o geral de 95 escritórios no 

mundo. O verbete Reuters na Enciclopédia Britannica31 destaca que apesar de a 

empresa ter sido criada desde o século XIX, no Reino Unido, se encontra sediada em 

                                                            
29 REUTERS. Disponível em: <http://thomsonreuters.com/about-us>. Acesso em: 14 fev. 2015, às 
10:30 h. 
30 AP – ASSOCIATED PRESS. Disponível em: <http://www.ap.org/>. Acesso em: 16 fev.  2015, às 
11:30 h. 
31 Disponível em: <https://www.britannica.com/topic/news-agency>. Acesso em: 21 nov. 2017, às 14:23 
h. 
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Nova York, EUA. Além do fato da troca de comando com a aquisição pela Thompson, 

em 2007, a mudança de sede é estrategicamente orientada pelas características do 

fluxo financeiro, aqui descritas, pela demanda dos clientes que detêm condições de 

maior investimento, pelas melhores condições de operações da produção e, também, 

pelas condições de transmissão sob o ponto de vista tecnológico (satélites, cabos 

intercontinentais).  

Zaccarelli (2000, p. 91-106) cita uma série de vantagens competitivas 

para caracterizar um “bom negócio”, dentre as quais estão: operação com baixos 

custos e preços compatíveis com a concorrência, dispor de mão de obra especializada 

e de qualificação diferenciada, capacidade para captar recursos com lucro nas regiões 

do mundo onde for mais viável. Todas essas características são próprias das agências 

de notícias líderes de mercado, como a Reuters e a AP (segundo pesquisa histórica 

documental e entrevistas nas empresas). Sendo assim, jornais pesquisados foram se 

adaptando a essas condições para operar com atuação internacional em condições 

de liderança, em particular o NYT. 

Segundo Porter (1989, p. 17-19), a sustentabilidade da empresa 

industrial está na capacidade de atuar competitivamente nos mercados onde estejam 

as sedes da concorrência, diferenciar-se, e ainda evitar a imitação com inovação ou 

vantagens competitivas exclusivas. Nesse sentido, as empresas pesquisadas 

padronizam as práticas jornalísticas para conquistar a credibilidade do público 

mediante uma proposta de transparência; investem em uma mão de obra qualificada 

(como já mencionado); posicionam-se com sede, sucursais e/ou correspondentes 

(com mobilidade nacional ou continental) em mercados nos quais a concorrência 

esteja presente; oferecem serviços customizados32 no caso das agências de notícias, 

como a Reuters.   

A opção estratégica das empresas internacionais no âmbito do 

jornalismo industrial, de priorizar a ação de cobertura onde seja mais lucrativo ou onde 

esteja atuando a concorrência, gera desequilíbrio e desigualdade numa perspectiva 

de diversidade geopolítica. Há 35 anos, o Relatório McBride (1983, p. 55-56) 

                                                            
32 Como cobertura em áreas muito especializadas, como, por exemplo, infraestrutura pública para 

investidores e para a imprensa especializada em finanças; ou ainda matérias encomendadas por 
clientes, com trabalho qualificado e custo menor que a opção de o jornal enviar correspondente 
próprio para cobrir a pauta.   
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sustentava tal questão no viés político da cobertura internacional de notícias, desigual, 

rotineiramente desigual entre países ricos e pobres, entre assuntos que possam 

interessar aos públicos de mercados mais lucrativos em detrimento de interesses dos 

públicos em mercados deficitários para as empresas.   

 
Infelizmente no mundo atual a comunicação padece das 
consequências de ter sido transformada frequentemente num 
intercâmbio entre participantes não-iguais: o que confirma o 
predomínio ou até mesmo o domínio dos mais poderosos, dos mais 
ricos e dos mais bem equipados. (RELATÓRIO MCBRIDE, 1983, p. 
55-56). 

  

Em tal argumento se justifica a inclusão de classificações de nações por 

investimento em propaganda, tratada no tópico anterior, e a comparação com o 

quantitativo de escritórios da Reuters no mundo, no Quadro 12. O Relatório McBride 

(1983, p. 55-56) nos oferece as condições de reforçar a relação do fluxo financeiro 

com a produção jornalística internacional, mediante a sustentação nos números 

apresentados. Nesse sentido, a prioridade estratégica industrial das agências e jornais 

de atuação internacional para o lucro e a competitividade concorrencial torna 

imprescindível a opção de regiões mais ricas sobre outras com menos recursos. E, 

assim, tais empresas se equipam mais nessas regiões (mais ricas).    

Segundo Steinberger (2005, p. 28), a “inserção da notícia” no contexto 

da estratégia competitiva, no “modo capitalista” de produção determina o formato da 

geopolítica, enquanto “dimensão pragmática” de atuação no mundo. Tal contexto 

inclui a formação de uma opinião pública internacional, a existência de um jogo de 

interesses com agentes de maior ou menor poder de influência: instituições nacionais 

públicas e privadas, representantes da sociedade civil com atuação internacional. No 

caso da Reuters, especificamente, assinantes (clientes do serviço de informação em 

tela) do setor financeiro. Desse universo, emergem ideias e fatos que serão 

divulgados e debatidos, priorizando-se as pautas de maior interesse para públicos que 

agreguem mais lucro às empresas jornalísticas do sistema.   

Na linha de empresas “bem equipadas” (RELATÓRIO MCBRIDE, 1983, 

p. 55-56), as agências de notícias se estruturam (MACGREGOR, 2013, p. 58) em rede 

de escritórios e sedes “traçando um curso efetivo dentro dos realinhamentos das 

tecnologias digitais” [tradução nossa]. E, com base nessa estrutura técnica e 
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operacional, segundo MacGregor (2013, p. 58), as agências se prepararam e se 

preparam para estabelecer a agenda internacional. Vejamos o Quadro 12 a seguir: 

 

 
Quadro 13 - Classificação de países por sucursais da Reuters 

 Países com 
Escritórios/Sucursais 

Escritórios 
Reuters 

Classificação Investimento em 
Propaganda 

Classificação  Investimento em US$

1.  EUA 39 1º 182.614 
2.  Reino Unido 12 5º 15.808 
3.  Índia 6 13º 7.018 
4.  Canadá 5 10º 10.172 
5.  China 4 2º 74.308 
6.  BRASIL 3 9º 10.586 
7.  Espanha 3 16º 6.419 
8.  África do Sul 3 23º 3.754 
9.  Filipinas 3 Abaixo do 25º ---------- 
10.  Japão 2 3º 42.284 
11.  Alemanha 2 4º 25.193 
12.  França 2 6º 13.122 
13.  Suíça 2 17º 6.111 
14.  Hong Kong 2 25º 2.664 
15.  Polônia 2 Abaixo do 25º ----------
16.  Singapura 2 Abaixo do 25º ----------
17.  Argentina 1 18º 6.051 
18.  Bélgica 1 19º 5.057 
19.  Tailândia 1 21º 4.137 
20.  Colômbia 1 Abaixo do 25º ---------- 
21.  Coreia do Sul ----- 7º 12.208 
22.  Austrália ----- 8º 11.854 
23.  Itália ----- 11º 9.294 
24.  Rússia ----- 12º 7.721 
25.  Indonésia ----- 14º 6.915 
26.  México ----- 15º 6.574 
27.  Holanda ----- 20º 5.014 
28.  Suécia ----- 22º 3.843 
29.  Turquia  ----- 24º 2.935 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Reuters33; e Mídia Dados Brasil (2016, p. 594). OBS. Dados 
Associated Press não disponíveis. 

 

Considerando que Alemanha, França, Japão, entre outras nações fazem 

parte do G8 – países mais ricos do mundo, por que elas têm menos escritórios que o 

Brasil? Com base no depoimento de Stenzel da Reuters, apontamos alguns motivos: 

                                                            
33 REUTERS. Disponível em: <http://thomsonreuters.com/about-us>. Acesso em: 14 fev. 2015, às 
10:30 h. 
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1) a extensão territorial do Brasil comparando-se com os países citados; 2) a divisão 

de pautas entre três capitais (Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo) de Política e 

Economia, prioritariamente, e eventualmente, (cultura, esportes, polícia etc.); 3) o 

estabelecimento da sede nacional incialmente no Rio de Janeiro, temporariamente 

transferida para São Paulo, depois retorna ao Rio de Janeiro no âmbito da cobertura 

para as Olimpíadas. Outras incongruências se manifestam no Quadro 12. A África do 

Sul e as Filipinas têm 3 sucursais com performance inferior em relação a outras 

nações com quantidade menor de escritórios, são mercados em destaque no contexto 

continental apesar de inferiores no âmbito internacional, além disso a Reuters precisa 

sediar as operações do continente, escolhendo o local mais conveniente. Pelo viés da 

política e das limitações sobre liberdade de imprensa, pode-se procurar entender por 

que a Rússia não possui sequer uma sucursal, mas a China também teria tais 

problemas com liberdade de imprensa e tem quatro escritórios sediados, a política e 

a economia chinesas atraem mais atenção dos clientes da Reuters (órgãos de 

imprensa e assinantes investidores) que a política e a economia da Rússia, além 

disso, há o antagonismo político entre os Estados Unidos, o Reino Unido e a Rússia.  

E a Suécia que não tem escritório sediado? Estocolmo (Suécia) está a 

1.083 km34 de Berlim (Alemanha que tem 2 escritórios), próxima também da Polônia 

(Varsóvia na Polônia está a 1.645 km de Estocolmo) que tem 2 escritórios, além disso 

há uma prioridade clara na Reuters de concentrar a cobertura europeia entre o Reino 

Unido (antiga sede da Reuters e 7ª maior economia do mundo), Espanha (sede da 

agência EFE e 16ª em investimento em propaganda), Alemanha (sede da agência 

DPA e 5ª maior economia) e França (sede da agência AFP France Press e 8ª maior 

economia), seja pela pujança de suas economias, como também pelas relações 

(econômicas e políticas) que tais países têm com várias outras nações no mundo. 

Além dos já citados, há outro motivo para a Reuters priorizar tais nações: a atuação 

concorrencial nas áreas sedes das outras agências estar presente nas casas dos 

adversários. Aqui estão presentes os critérios estratégicos para a Reuters instalar 

escritórios na Europa: distância de outros escritórios, a atuação da concorrência e 

                                                            
34 Para efeitos de comparação, no Brasil, em termos de distância, Brasília está a 1.003 km de São 

Paulo e a 1.166 km do Rio de Janeiro. Curitiba é uma cidade brasileira sem escritórios da Reuters, 
mas em grande evidência em 2016 com escândalos de corrupção e a operação “Lavajato” da Polícia 
Federal, em termos de distância, encontra-se a 400 km de São Paulo, 1.388 km de Brasília, 846 km 
do Rio de Janeiro. 
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potencial da região para geração de notícias e desenvolvimento de pautas que 

possam interessar ao mercado internacional. 

Tanto pelo viés político quanto econômico precisamos compreender qual 

é a explicação para essas relações entre propaganda e escritórios da agência, no 

sentido de que o quadro acrescente informação nova e relevante para o presente 

estudo, comprovando que esses elementos contextuais interferem nos valores-notícia 

e na cobertura das notícias do Brasil.      

O Brasil se apresenta em 6º lugar; superado obviamente pelos EUA, 

mas, particularmente, pelo Reino Unido (antiga sede mundial da Reuters, antes dos 

EUA), Índia (terceira como maior economia), Canadá (nona como maior economia) e 

China (segunda maior economia). Embora a China seja o segundo maior investidor 

em propaganda do mundo, figura nessa lista em 5º lugar com quatro escritórios, 

aproximadamente 10% da quantidade de escritórios do primeiro colocado (EUA). Isso 

demonstra uma distinção de prioridade estratégica não somente relacionada com o 

critério financeiro, mas também marcada por fatores de identificação cultural, de 

relacionamento empresa-cliente e empresa-público (em particular opinião pública 

norte-americana).  

Há ainda fatores políticos e econômicos, em particular a política liberal 

de mercado dos EUA e a recente abertura para atuação das empresas na China. 

Trata-se de um milenar processo chinês de isolamento na comunicação (CASTELLS, 

2015, p. 331-332), desde 1430, proibindo-se a construção de navios transoceânicos. 

Em 1979, enquanto vultosos investimentos em indústria e comércio aprofundam o 

desenvolvimento nacional, restringem-se ainda mais as comunicações sob o rígido 

controle do Parlamento pró-Mao. Após o colapso da URSS, segundo o autor, as 

lideranças chinesas intensificam esse controle para evitar manifestações e manter o 

atual sistema social. Por um lado, não se trata apenas de controle da internet ou 

monitoramento da ação de cobertura da imprensa estrangeira na China, mas sim do 

fechamento político do país, que resulta no controle da informação e, certamente, a 

regulação da inserção da mídia estrangeira em solo chinês. Por outro lado, o maciço 

investimento da China no mercado mundial e as diversas oportunidades de negócio 

no mercado chinês de número bilionário em habitantes atraem o interesse do público 

internacional e dos clientes da Reuters (órgãos de imprensa e assinantes 

investidores). 
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Segundo Wu (2012, p. 320), muitos países tentaram controlar a Internet, 

mas a única a ter êxito nesse propósito é a China. O governo chinês subverte os 

princípios de neutralidade da internet para estabelecer o controle sobre o fluxo da 

informação na rede. Como consequência, a empresa Google sai desse mercado. Na 

cena atual do país, de ambiguidade entre a relativa liberdade na economia e as 

parciais limitações políticas ao exercício de liberdade na comunicação, empresas 

internacionais de jornalismo se dividem entre decisões de instalar subsidiárias, enviar 

correspondentes ou cobrir a distância por meio do serviço de outras empresas, no 

caso dos jornais, podem contar com as agências de notícias que lá estejam.  

A liberdade de imprensa não é somente um fundamento para a atuação 

no jornalismo, é também fator de desenvolvimento para os negócios da comunicação. 

Segundo Thompson (2014, p. 299), tal liberdade nasce do equilíbrio de forças entre a 

sociedade e o Estado, se municia da independência editorial e da relativa diversidade 

opinativa para fiscalizar detentores de poder político ou econômico. Assim, 

concluímos que regiões com maior ou menor liberdade para atuação de cobertura 

jornalística constituem mais um fator (além dos aspectos econômicos e políticos, de 

demanda por notícias) para que se tome a decisão de investir, ampliando-se os 

recursos estruturais (subsidiárias, escritórios, correspondentes).  

Ressalta-se que a Reuters não priorizou os EUA apenas, mas também 

o Reino Unido, a Índia e o Canadá, com mais escritórios que a China, sendo três 

países com língua oficial inglesa e de relações culturais mútuas, distanciados da 

cultura asiática chinesa. Entre os três citados, dois (Reino Unido e Canadá) 

juntamente com os EUA estão em um fluxo ocidental de relações econômicas mútuas 

(desde a era colonial). Além disso, diversas corporações patrocinadoras e assinantes 

de serviços online das agências mantêm sedes e subsidiárias para operar nos 

mesmos países.  
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2.3. Agências de Notícias  
 
 
 
 
 
2.3.1. Histórico e desigualdades no fluxo informativo 
 

 

A partir desse tópico, observamos o histórico das agências e a respectiva 

relação com o fluxo informativo desequilibrado, desde sua origem até os dias atuais. 

Essas empresas se ampliaram na função de distribuir conteúdo informativo, 

administrando escassez de recursos numa atuação descentralizada globalmente e o 

atendimento da demanda por notícias em ritmo cada vez mais acelerado pela inclusão 

de novos recursos, máquinas e sistemas, na vanguarda da tecnologia. Ao longo de 

pouco mais de dois séculos, a humanidade reestruturou as relações econômicas, 

sociais e culturais em torno da eletricidade, como já mencionado, criando-se 

equipamentos cada vez mais avançados para gerir e controlar o fluxo de informações. 

Ao mesmo tempo, a evolução nos transportes gera demanda crescente de notícias no 

mercado de várias formas, pelo turismo, pela imigração, pelo comércio global, 

competições esportivas, entre outras. 

O Quadro 14 descreve a trajetória histórica das agências de notícias 

internacionais. Podem-se estabelecer relações com a sequência histórica do 

desenvolvimento do sistema de comunicação do qual fazem parte as agências de 

notícias (AFP-France Presse, AP-Associated Press, Dow Jones News, dpa Deutsche 

Presse e Reuters), mas também das circunstâncias históricas e estratégicas desse 

desenvolvimento ao longo do período, entre os séculos XIX e XXI. Trata-se de uma 

divisão geopolítica demonstrada na origem dessas agências, que têm na maioria 

delas um retrato do discurso dominante herdado da Era Colonial.  

Segundo Bahia (1990, p. 274), essa história está intimamente relacionada 

com o processo de desenvolvimento do fluxo informativo, no qual cada nova onda 

tecnológica oferece às empresas do setor oportunidades de desenvolvimento e de 

expansão dos serviços. Observa Matta (1980, p. 57-72) que as empresas nascem e 

se desenvolvem à luz de uma estratégia geopolítica dos países que as sediam, ao 

oferecerem as condições operacionais de contatos entre colônias, de cobertura 
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durante guerras, de acesso a fontes oficiais, no sentido de favorecer objetivos para 

fortalecer a presença dos países que são sedes (Alemanha, Estados Unidos, França 

e Reino Unido) na consolidação de conquistas políticas, exportação de modelos 

culturais, constituição da imagem nacional e fortalecimento dos negócios de cada 

país.  

No contexto atual, MacGregor (2013, p. 59) argumenta que as agências 

enfrentam graves desafios nas “ameaças da tecnologia da internet”, na “mudança do 

equilíbrio mundial de poder” e na visão de que essas empresas sejam entidades 

“monopolistas que sufocam o crescimento de outros provedores de notícias”. Ao 

mesmo tempo, o autor conclui que a existência dessas empresas no mercado é uma 

realidade consolidada e que “contribui para a percepção pública de política, desastre, 

finanças, esporte e entretenimento em grande parte do mundo” (MACGREGOR, 2013, 

p. 59). Segundo Rogel (2016), tanto os jornalistas das agências quanto os 

consumidores de notícias (enquanto público) interagem (indiretamente por meio dos 

jornais) em um processo de busca de respostas para questões mais ou menos 

específicas, setoriais. 
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Quadro 14 - Histórico das agências de notícias internacionais 
Período Histórico das Agências Contexto Histórico e Características do Desequilíbrio 

 
Século XIX 

1835-1849 

Agence Havas é criada, na origem 
da AFF France Presse, mobiliza 
correspondentes e utiliza trens e 
pombos-correios. Criação da 
Associated Press. France Presse 
inicia transmissão por telegrafo. 

Restrições na distribuição de notícias decorrentes das limitações dos 
transportes por terra e mar. Distribuição deficiente com telégrafo ótico 
(sinais de luzes), com nuvens interferindo nas transmissões. A situação 
começa a mudar com transmissão por telégrafo elétrico a partir da 
implantação de linhas, postes e cabos ao longo de territórios em 
expansão, ano a ano. 

 
Século XIX 

1850-1899 

Alemão Paul Julius Reuters cria 
agencia em Londres. Acordo 
Reuters e AFF France Press para 
cobertura mundial. Reuters 
expande operações para extremo 
Oriente e “América”. Fundador se 
aposenta (falece em 1899). AFF 
France Press passa a operar com 
radio, teletipo e telefone. Dow 
Jones inicia distribuição de notícias 
da bolsa de NY. 

Matta (1980, p. 57) relaciona um “legado colonial” com o surgimento das 
agências de notícias internacionais, vinculadas a estratégia de “expansão 
política e financeira de países como a França, Inglaterra e Alemanha”, com 
similar processo nos Estados Unidos relacionando “as agências de notícias 
norte-americanas e a expansão do capitalismo norte-americano”. Em cartel, 
ocorre a divisão da cobertura mundial e distribuição de notícias entre Reuters, 
Havas e Wolf (agencia alemã), a seguir Associated Press ingressa no 
exclusivo grupo. À Reuters coube a região do Império Britânico, o extremo 
Oriente e o Norte da Europa. A Wolf ficou com países de língua alemã e os 
do Leste Europeu. Associated Press cobre com exclusividade para os 
Estados Unidos. América Latina tornou-se área exclusiva para a Havas 

 
Século XX 

1900-1949 

Reuters antecipa para várias 
partes do mundo a notícia do 
armistício da primeira guerra 
mundial, antes que o governo 
britânico o divulgue. Reuters inicia 
a transmissão de notícias por 
rádio, primeiro na Europa, depois 
com novos transmissores para o 
resto do mundo. Reuters adquire 
jornais na América do Norte. 
France Presse envia fotos por 
cabo. Tecnologia provoca o fim do 
acordo da France Presse com 
Reuters. Criação da dpa: agencia 
alemã em 1949. 

No âmbito da primeira guerra mundial, Havas (atual France Press) se 
recusa a transmitir versões alemãs. As operações de cobertura foram se 
ampliando nas regiões em que vão se implantando cabos telegráficos 
por terra ou por mar. Com superioridade tecnológica a Reuters adquire 
relativa liderança por transmissão por cabos telegráficos, até que na 
década de 1930, o telégrafo radiofônico traz novas opções de 
competitividade para outras agências. Nessa época o acordo em cartel 
que dividia o mundo em três partes foi substituído por um sistema de 
acordos bilaterais ainda dividindo os continentes em áreas de atuação, 
porém com ingresso consentido de um concorrente na área do outro. 
Escassez de notícias leva a Havas a operar com notícias nacionais no 
Brasil para o mercado interno. Jornais da América Latina enfrentam 
sérias limitações pela distribuição exclusiva da Havas por telégrafo, com 
restrições de conteúdo em cotas de palavras e em alto custo. 

 
Século XX 

1950-1999 

Reuters adquire jornal na 
Inglaterra e torna-se principal 
mídia impressa no Canadá. France 
Presse utiliza Telex pela primeira 
vez. Dow Jones usa sistema de 
micro-ondas para transmitir 
matrizes de jornal e publicar em 
várias regiões, aloca jornalistas 
nos principais centros financeiros 
mundiais. Videomaster Reuters 
distribuindo imagens e dados 
online pelo mundo. Dow Jones 
inicia distribuição global eletrônica 
de notícias. France Presse começa 
a distribuição online de notícias e 
de fotografia. Reuters adquire 
empresas de tecnologia. Dow 
Jones lança versão online com 
conteúdo pago. 

AFP France Press substitui a Havas após a segunda guerra mundial. 
Também nesse período, América Latina torna-se dependente dos 
Estados Unidos para o fornecimento de papel, e a publicidade norte-
americana representou 40% da receita das empresas jornalísticas latino-
americanas. A partir de acordos com Havas, outras agências passam a 
atender clientes na América Latina como Reuters, UPI e Associated 
Press. Logo depois, além dessas, outras agencias se instalam no Brasil: 
ANSA da Itália, EFE da Espanha. “Modernamente o aparato tecnológico 
das agências concorre para que o jornalista cumpra seus dois deveres 
imediatos: satisfazer a confiança do público e dar notícias com rapidez 
e síntese” (Bahia, 1990, p. 281). Com tal pressuposto, prioriza-se o atual, 
o essencial, o urgente, a informação que poderá gerar lucro para o 
consumidor da informação enquanto investidor, decisões rápidas para o 
cidadão. Até o período do pós-guerra havia sérias limitações nas 
tecnologias de comunicações, com consequentes restrições na 
distribuição de conteúdo seja pelas agências ou por correspondentes 
para seus jornais, entretanto com a entrada em operação dos satélites e 
as redes analógicas de texto e de audiovisual a situação muda 
radicalmente.  

 
Século XXI 

2000-2018 

Associated Press cria banco de 
dados digital para gerir 
informações. France Presse 
oferece infográficos animados. 
Reuters adquire empresas de 
informação no mundo, inclusive no 
Brasil. Dow Jones lança telejornal 
a vivo em 12 idiomas. 

É a era da tecnologia digital e da circulação da informação de minuto a 
minuto. Segundo MacGregor (2013, p. 43) o debate sobre o imperialismo 
dos meios de comunicação e diversidade está vinculado a uma situação 
de dependência do mundo em relação a um pequeno número de 
empresas fornecedoras de conteúdo. Instituiu-se no âmbito da 
globalização (ROGEL, 2016) um treinamento mundial do público para 
“compreender, interpretar e explicar os fatos próprios da cena 
internacional”. 

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em: Almeida (2015, p. 1-15); sites das empresas como fonte para o histórico 
das agências de notícias35. Para contexto histórico e características do desequilíbrio: Bahia (1990, p. 274-288); 
Matta (1980, p. 57-72); MacGregor (2013, p. 43); Molina (2015, p. 400-429); Rogel (2016). 

                                                            
35 AFP – FRANCE PRESSE. Disponível em:  <http://www.afp.com/pt/agencia>. Acesso em: 15 fev. 
2015, às 16:23 h. DOW JONES NEWS. Disponível em: <http://new.dowjones.com/>. Acesso em: 19 
fev. 2015, às 17:00 h. dpa Deutsche Presse News Agency. Disponível em: <http://www.dpa.de/About-
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Os escritórios de distribuição de notícias nascem no século XIX e se 

desenvolvem ao ritmo do desenvolvimento tecnológico (telégrafo ótico, a cabo 

elétrico; radiofônico e outros mais no século seguinte) e do apoio dos governos que 

sediam (MATTA, 1980, p. 57-72). Segundo Bahia (1990, p. 274-296), apesar de os 

jornais estarem envolvidos na produção com numerosa mão de obra, têm nas 

agências de notícias a principal fonte de conteúdo internacional e, por meio dessa 

matéria-prima, conseguem elaborar uma representação do que acontece no mundo 

no dia a dia. Os meios jornalísticos não possuem condições operacionais para cumprir 

a função que atende às agências, e se assim o fizesse o custo seria muito alto, pois 

essas organizações internacionais operam em escala industrial de produção, com alto 

volume e custo mais reduzido.  

Além disso, “dentro da estrutura informativa internacional, é possível 

observar a existência de uma relação assimétrica e desigual de troca” na qual o 

conteúdo jornalístico produzido se apresenta tanto como coração do sistema quanto 

periferia. Nessa ambiguidade de condições, se estabelece “o domínio e o controle” 

das “grandes potências internacionais” (ROGEL, 2016) sobre os países em 

desenvolvimento. MacGregor (2013, p. 43) conclui que “[...] o modelo das agências 

parece estar adaptando o negócio por atacado de notícias e ajustando-se à mudança 

da demanda do mercado global”. Ao mesmo tempo que as agências sofrem a pressão 

da intensidade de circulação de informação fora do sistema (do jornalismo), as crises 

de mercado que os clientes enfrentam (jornais e outros meios) intensificam o 

aprimoramento das operações para tornarem-se mais eficientes com a distribuição de 

notícias confiáveis, e em intensa velocidade.  

O histórico das agências tem uma intensa relação com o Colonialismo, 

com a tecnologia e as Revoluções Industriais. Sem a pretensão de esgotar a 

historiografia das transformações no jornalismo, buscamos aqui estabelecer as bases 

que possam credenciar um pensamento particular sobre a influência da tecnologia no 

jornalismo ao longo do tempo. Marcondes Filho (2000, p. 48) apresenta uma linha do 

tempo para o desenvolvimento do jornalismo, da origem à realidade atual. O 

panorama histórico é dividido em cinco períodos, nos quais se destacam a 

transformação e a adaptação da atividade jornalística para a complexidade da 

                                                            
us.90.0.html>. Acesso em: 18 fev. 2015, às 18:30 h. REUTERS. Disponível em: 
<http://thomsonreuters.com/about-us/>. Acesso em: 14 fev. 2015, às 11:04 h. 



101 

 

indústria global, com multinacionais atuando em regime de oligopólio. Trata-se de uma 

trajetória da evolução da atividade jornalística, que se profissionaliza no processo de 

industrialização, que incorpora tecnologia na produção para agregar produtividade. 

 

Quadro 15 – Fases da história do jornalismo segundo Marcondes Filho 
 Tipo Época Valores jornalísticos 

dominantes 
Aspectos funcionais e 

tecnológicos 
Agentes Economia 

Pré-História Artesanal 1631 
a 

1789 

Espetacular, 
singularmente novo 
(desastres, mortes, 
seres deformados, 
reis, etc.). 

Jornal ainda 
semelhante ao livro, 
poucas páginas. 

Empreendedor 
isolado. 

Elementar  

Primeiro 
Jornalismo 

Político 
literário  

1789 
a 

1830 

Razão (verdade, 
transparência); 
questionamento de 
autoridade; crítica da 
política; confiança no 
progresso 

Profissionalização; 
surge a redação; 
diretor separa-se do 
editor; artigo de fundo; 
autonomia da redação.

Políticos; 
escritores; 
críticos; 
cientistas. 

Economia 
deficitária. 

Segundo 
Jornalismo 

Imprensa 
de massa 

1830 
a 

1900 

O “furo”; a 
atualidade; a 
“neutralidade”; criam-
se a reportagem, as 
enquetes, as 
entrevistas, as 
manchetes; investe-
se nas capas, logo 
de chamadas de 1ª 
página.  

Rotativas e 
composição mecânica 
por linotipos (1890); 
telégrafo e telefone; 
cria-se a agência 
Havas; mais 
publicidade e menor o 
peso de editores e 
redatores; títulos 
passam a ser feitos 
pelo editor.  

Jornalistas 
profissionais. 

Economia 
de empresa; 
jornal tem 
que dar 
lucro; 
aumento 
das tiragens: 
35 para 200 
mil.  

Terceiro 
Jornalismo 

Imprensa 
monopolista 

1900 
a 

1960 

Grandes rubricas 
políticas ou literárias, 
páginas-magazines: 
esporte, cinema, 
rádio, teatro, turismo, 
infantil, feminina. 

Influência da indústria 
publicitária e das 
relações públicas; uso 
da fotografia. 

Jornalistas, 
publicitários e 
relações 
públicas 
promovem 
“indústria da 
consciência”.  

Grupos 
monopolistas 
dominam a 
imprensa; 
época de 
tiragens-
monstro. 

Quarto 
Jornalismo 

Informação 
eletrônica e 
interativa 

A 
partir 

de 
1970 

Impactos visuais; 
velocidade, 
transparência. 

Implantações 
tecnológicas 
(barateamento da 
produção); alteração 
das funções do 
jornalista; toda a 
sociedade produz 
informação. 

Redes/sistemas 
informatizados; 
pessoas em 
interface; 
jornalistas 
prestadores de 
serviços.  

Financia-
mentos 
migram para 
a TV e a 
Internet; 
crise da 
imprensa 
escrita. 

Fonte: (MARCONDES FILHO, 2000, p. 48). 

 

O autor expõe didaticamente a migração da atividade jornalística do 

ofício artesanal para a complexa rede de produção jornalística global, na qual se 

inserem as grandes empresas industriais que controlam jornais, revistas, emissoras 

de rádio e TV, websites de notícias, e entre essas, as agências de notícias que 

distribuem conteúdo internacional em grande volume para os outros meios de 

comunicação. As agências de notícias (STEINBERGER, 2005) foram criadas no 

expansionismo colonial, introduziram-se em sucessivas transformações em 
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geopolítica mercadológica, ajustando-se a uma estratégia discursiva para cada época, 

tendo em vista as especificidades da relação com o público e com a concorrência. 

Os períodos descritos em Marcondes Filho (2000, p. 48) e sua respectiva 

análise histórica são oportunos para que, a seguir, possamos observar a trajetória 

histórica das agências de notícias ao longo da Primeira e da Segunda Revoluções 

Industriais e da Revolução da Informação, também reconhecida como Terceira 

Revolução Industrial. Em cada um desses momentos históricos houve transformações 

radicais na economia e na política mundial. A fluidez da notícia se torna cada vez mais 

rápida junto ao público, proporcionando ao consumidor da informação a capacidade 

de posicionar-se e decidir sobre os fatos globais, estando em qualquer lugar do 

mundo. É importante destacar que, em cada época, se encontra o “germe” da 

mudança, o ponto de partida do momento posterior. Ainda na era colonial a ascensão 

da burguesia, investimentos em transportes e o comércio de produtos geram as 

condições para o desenvolvimento na Primeira Revolução Industrial. A eletricidade é 

a base para a posterior existência da eletrônica na Segunda Revolução Industrial, dos 

sistemas digitais e as conexões em rede da Era atual. Segundo Rifkin (2012, p. 242-

244) ocorre na Terceira Revolução Industrial o rompimento da ciência com o tempo 

compartimentado (de tradição iluminista) e condicionado a uma perspectiva capitalista 

de uso dos objetos, para uma abordagem comunitária do tempo, no qual o “valor 

utilitário da natureza está cedendo devagar ao seu valor intrínseco” (RIFKIN, 2012, p. 

244). Nessa nova realidade, a rede intensifica a relação de comunidade entre todos 

que estejam conectados e promove uma ressignificação dos objetos de consumo, os 

produtos. Porém, há quem proponha uma Quarta Revolução Industrial, como Schwab 

(2016, p. 17-18), sustentando que a tecnologia e a digitalização transformam o mundo 

em dimensão e alcance inéditos, formando-se um novo processo industrial. 

Não há como dissociar uma fase evolutiva da tecnologia nas agências 

de notícias das respectivas circunstâncias históricas e culturais, do século XIX ao 

momento atual. O investimento dessas empresas em tecnologia é uma resposta à 

demanda no mercado por informação, mas também à disputa entre concorrentes por 

espaço no mercado. E o público responde às mudanças com a gradativa expansão 

da participação na produção e consumo da notícia, na interação: da carta enviada às 

Redações dos jornais à produção amadora de conteúdo audiovisual. As agências se 

apropriam da tecnologia para agregar competividade e vantagens, procurando 
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adequar-se às demandas do mercado para uma cobertura mais adequada às 

necessidades dos clientes e dos públicos dos clientes. 

A organização empresarial se estrutura na cobertura em ritmo industrial 

para entregar ao mercado o produto da informação. Assim, a cobertura jornalística, 

no plano global, praticada pelas agências de notícias (STEINBERGER, 2005), 

incorpora novos recursos de eficiência a cada onda de desenvolvimento tecnológico. 

Em cada ciclo da evolução tecnológica, a partir de sucessivos ganhos de eficiência, 

consolidam-se as estratégias de hegemonia e emergem as inovações como frutos 

desse esforço produtivo. 

A inovação tecnológica constitui uma oportunidade estratégica 

momentânea para aquelas que puderem investir e, assim, adquirir vantagens 

competitivas sobre outras agências. A evolução desses meios (RELATÓRIO 

MCBRIDE, 1983, p. 14) acompanha o desenvolvimento tecnológico. O poder se 

consolida com a sequência de oportunidades aproveitadas e a consequente 

ampliação da ação e da crescente oferta de novos e variados serviços. Wu (2012, p. 

289) aborda circunstâncias atuais de mercado tendo em vista a tendência de 

reestruturação das organizações, seja por fusões ou aquisições, ampliando-se o 

poder de atuação em termos de prestação de serviços globalmente. 

 

Com a chegada do ano 2000, a forma do conglomerado de mídia 
atingiu a maturidade e a perfeição lógica. O que tinha começado como 
um impulso para agrupar conteúdos de mídia a outros tipos de 
negócios acabou reconfigurando a paisagem das indústrias de 
informação nas telecomunicações, em decorrência da revolução 
representada pela propriedade intelectual (WU, 2012, p. 289). 

 

Uma empresa que se propõe a liderar o mercado, a tornar-se referência 

no setor, precisa fornecer não somente o serviço da informação, mas consolidar uma 

segurança entre os clientes (meios de comunicação) e o público, que os fatos “mais 

relevantes” estarão presentes e cobertos no conteúdo distribuído no dia a dia. O valor 

do serviço das agências de notícias se consolidou na garantia de que todos estarão 

sempre bem informados. E esse desafio é cada vez maior, com o crescimento 

populacional no mundo, com a emergência de novos dispositivos de comunicação 

com a tecnologia em constante atualização, com a ágil circulação da informação no 
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mundo. Para Castells (2015, p. 340-341), essa questão se insere em um universo 

global de exercício do poder, mas também de crise de legitimidade política e de 

democracia. Os meios precisam convencer a todos que são “transparentes” e 

confiáveis, mas, ao mesmo tempo, defendem interesses hegemônicos. Nesse 

contexto, as agências de notícias assumem a função de fornecedoras globais de 

conteúdo, diariamente atualizado, minuto a minuto, “relevantemente” representativo. 

Em cada fase de mudanças no processo de industrialização, destacam-

se as transformações sociais e culturais concomitantemente às transições industriais, 

comerciais e tecnológicas. A Primeira Revolução Industrial marca também a 

substituição da produção artesanal de jornais por linhas de produção, envolvendo 

máquinas e profissionais especializados. A motorização a vapor e o telégrafo 

incrementam a velocidade na produção, pois a característica da velocidade na 

produção industrial vem a ser o ganho de escala, no qual se produz muito mais com 

cada vez menos tempo e menos recursos de matéria-prima e mão de obra. A partir 

do século XIX, guerras e intercâmbio mercantil-cultural marcam a transição da Era 

Colonial para a Era Industrial. Segundo Briggs e Burke (2006, p. 108), a indústria 

jornalística se viabiliza e se expande à medida que o poder dos governos e da igreja 

se fragmenta, favorecendo-se uma tendência de aumento de poder para as elites na 

sociedade e para as empresas. 

 
No caso da Europa, a partir da Reforma, a fragmentação da autoridade 
religiosa e política tornou impossível o controle total pelos governos da 
impressão gráfica, que tinha por trás de si um forte interesse 
econômico. Esse interesse tornou-se ainda mais irreversível e 
irresistível nos séculos XIX e XX, quando os impressos se tornaram 
uma entre tantas tecnologias de mídia verbais e visuais dirigidas por 
novas formas de poder finalmente convergindo para uma estrutura 
global (BRIGGS; BURKE, 2006, p. 108). 

 

A relação da Primeira Revolução Industrial com o jornalismo e a 

produção em massa se materializa com o desenvolvimento das primeiras máquinas a 

vapor, com a expansão das ferrovias e as linhas telegráficas pelo continente europeu, 

bem como a intensificação do comércio. “A tecnologia nunca pode ser separada da 

economia, e o conceito de revolução industrial precedeu o de revolução da 

comunicação [...]” (BRIGGS; BURKE, 2006, p. 109). Nesse sentido, estabelece-se, 
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desde o início, a perspectiva liberal e capitalista como caminho para a viabilidade 

empresarial da imprensa. 

Na Segunda Revolução Industrial, a eletricidade e os dispositivos 

elétricos incrementam as mudanças nas práticas da produção jornalística, 

diferenciando-se do período anterior, marcado pelas publicações impressas, pelos 

trens e navios a vapor. A partir de meados do século XIX, a Segunda Revolução 

Industrial se desenvolve até a época da Segunda Guerra Mundial; trata-se de quase 

um século entre duas etapas na evolução do jornalismo, conforme Marcondes Filho 

(2000, p. 48): “o Segundo e o Terceiro Jornalismo”. Nessa época, ocorre uma 

transição da época comandada pelos jornais impressos para a Era dos meios de 

comunicação eletrônicos. No momento seguinte, desenvolve-se a disseminação de 

conteúdo informativo por áudio e imagem, no Quarto Jornalismo, de acordo com o 

autor. Ao mesmo tempo, nesse período, os centros urbanos se expandem em grandes 

metrópoles, e as redes de negócios se tornam mais complexas. Cada vez mais a 

demanda urbana por notícias se intensifica seja por hábito como por necessidade 

(trabalho, negócios, posicionamento político-eleitoral).  

Nessa fase histórica, entre meados do século XIX e meados do século 

XX, destaca-se a relação do jornalismo com a eletricidade. A cada onda na evolução 

tecnológica, novos dispositivos elétricos são criados e lançados no mercado. Ao 

mesmo tempo, verifica-se o aperfeiçoamento dos transportes terrestres, aquáticos e 

aéreos. O incremento do desenvolvimento, gradativamente intensificado, promove 

mudanças cada vez mais rápidas. Toffler (1998, p. 33-34) chama atenção para o fato 

de que a tecnologia não é responsável por todas as mudanças históricas, mas 

constitui um importantíssimo fator de reformulação seriada das práticas industriais, 

econômicas e sociais. A partir de uma inovação, a tecnologia credencia a mobilização 

humana à reestruturação. Sucessivas inovações estabelecem as condições para as 

rupturas e transformações verificadas no curso da história. 

Segundo Toffler (1998, p. 35), o cerne da reformulação está na 

“incorporação de uma nova ideia”. A partir daí, incrementa-se a criatividade para a 

inovação, para novas relações com as coisas. Segundo Romancini e Lago (2007, p. 

70-71), o período da Segunda Revolução Industrial é marcado pela formação do 

oligopólio das agências de notícias e a massificação do jornalismo nos Estados 

Unidos, levando-se em conta os processos de produção e consumo. As agências 
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incorporam novas “ideias” com a adoção de novas tecnologias para aprimorar as 

operações, universalizar mais ainda a cobertura e a distribuição do conteúdo e ainda 

fidelizar os clientes (meios de comunicação) que se tornam mais capazes de reportar 

ao público fatos internacionais em uma amplitude cada vez maior.  Diante desse 

cenário, Medina (1988, p. 15) descreve novos desafios para o jornalismo dar conta de 

outras exigências do público, diferentes do período descrito anteriormente: 

 

A identificação da mensagem jornalística com atividades urbanas, 
primeiro comerciais e em seguida industriais, leva-a à expansão que 
hoje se identifica na comunicação de massa. Para o homem que se 
afasta do núcleo primitivo de uma sociedade tradicional e transita no 
espaço extenso e complexo do núcleo urbano entrelaçado com muitos 
outros núcleos urbanos, os problemas se avolumam (MEDINA, 1988, 
p. 15). 

 

Desde então, segundo Medina (1988, p. 15), a notícia é cada vez mais 

assimilada pelo mercado como um produto, elaborado por uma indústria em 

desenvolvimento, com a migração dos camponeses para a vida urbana e o trabalho 

operário, com a sofisticação e a ampliação dos mercados. Nessa fase, o progresso 

tecnológico e mercadológico se expande exponencialmente a partir da adoção de 

novos equipamentos, barcos a vapor, navios movidos a diesel, ferrovias, linhas de 

montagem para máquinas, a crescente aplicação da energia elétrica e da eletrônica. 

Do pós-guerra dos anos 1950 à passagem dos circuitos analógicos para 

os digitais, em 1980, inicia-se a Era da Informação, também reconhecida como 

Terceira Revolução Industrial. É a era da Sociedade pós-industrial e da informação, 

segundo Straubhaar e LaRose (2004, p. 42-43). Assim como na Primeira e na 

Segunda, ocorre, nessa nova etapa, um movimento de mudança radical dos padrões 

de produção e consumo. Há, também, repercussões nas referências sociais e 

culturais envolvendo o impacto das novas tecnologias, em um mundo que deixa de 

ser analógico para se digitalizar. Segundo Esperidião (2011, p. 251-252), nesse novo 

contexto de mercado, as agências de notícias perdem a condição de captar “furos”, 

passam a reprocessar matérias de terceiros. Com base em Straubhaar e La Rose 

(2004, p. 15-24), a “Revolução Digital” se caracteriza pela introdução da mídia 

interativa, a substituição gradativa da comunicação analógica (contínua e de interação 

mínima) pela tecnologia digital, pela convergência de mídias e a simulação de 



107 

 

ambientes virtuais. A prática jornalística tornou-se mais complexa e acelerada para 

dar conta das novas exigências do público, cada vez mais ativo nas mídias 

convergentes. Wu (2012, p. 19) descreve as mudanças no mercado global da 

comunicação a partir de 1970, momento em que as condições de mercado e as 

estratégias das empresas de comunicação têm sido regidas pelo ciclo da evolução 

tecnológica, pela demanda do público e pela intensidade da competição no setor: 

 

Durante os anos 1970, todos os grandes impérios da informação do 
século XX foram seriamente ameaçados ou desmembrados, se não 
completamente explodidos, resultando em um novo padrão de 
abertura [...]. No limiar do século XXI, estará completo o segundo 
grande fechamento. A única exceção na hegemonia dos monopólios 
da informação do passado será uma nova rede para acabar com todas 
as outras. Enquanto o resto já estava consolidado, os anos 1990 
assistiam à chamada revolução da internet – ainda que, em meio a 
seu crescimento explosivo, ninguém conseguisse enxergar a 
indomável abertura que o novo meio iria provocar (WU, 2012, p. 19). 

 

A realidade descrita por Wu (2012, p. 19) se configura a partir da Terceira 

Revolução Industrial. Aborda a rede na qual o jornalismo se insere juntamente com 

inúmeras redes interconectadas, integrando consumidores de informação e 

produtores de conteúdos jornalísticos, empresas e clientes, atuando em um mesmo 

sistema de fluxo multidirecional — não mais unidirecional como no passado. Conforme 

já mencionado em quadro anterior, Marcondes Filho (2000, p. 48) destaca esse 

período (a partir de 1970) como o Quarto Jornalismo, no qual os recursos financeiros 

migram para os setores do audiovisual e da cibernética, empobrecendo os meios 

impressos; intensifica-se a redução de custos na produção pelo uso intenso da 

tecnologia, e torna-se cada vez mais precário o trabalho dos jornalistas na condição 

de prestadores de serviços. Segundo Sandano (2015, p. 146-147), da mesma forma 

que a imprensa perdeu a condição de quarto poder com a entrada das novas mídias 

digitais, os jornalistas estão cada vez mais submetidos a novos parâmetros de 

validação do trabalho. A avaliação interna da notícia sob os parâmetros da 

objetividade e da imparcialidade vem sendo substituída por uma coletiva (em rede) 

avaliação comparativa da informação disponível. 
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[...] a profissão jornalística tal como constituída “ao longo dos séculos 
XIX e XX” desapareceria [...]. Em suma, deixariam cada vez mais de 
ser jornalistas para passarem a ser ‘fornecedores de conteúdos’. [...] 
se o código digital é uma instância verificadora mais eficaz, e o 
entendimento do valor do Jornalismo se dá em torno da precisão 
técnica do cumprimento deontológico da objetividade e da 
imparcialidade, não existem perdas significativas com a submissão do 
Jornalismo ao código digital, sendo um processo natural sua 
superação pelas redes informáticas (SANDANO, 2015, p. 146-147). 

 

Enfim, podemos observar que, a cada fase histórica, para compreender 

o desenvolvimento da indústria jornalística, ao longo do tempo, torna-se necessário 

pontuar aspectos de uma geopolítica que se estrutura nas condições vigentes em 

termos de forças sociais, políticas e de mercado significativas. Nessa perspectiva, o 

desenvolvimento do jornalismo, ao longo do tempo, está relacionado à evolução 

tecnológica e à evolução das ideias e princípios; ao mesmo tempo, vincula-se ao 

capitalismo, às leis de mercado em função do caráter industrial da atividade e da oferta 

da notícia como produto. O conhecimento adquirido sobre a influência da tecnologia 

no desenvolvimento do negócio na indústria do jornalismo é fundamental para a 

compreensão do processo no contexto global, levando-se em conta a tendência (não 

recente) de formação de grandes conglomerados de mídia e de informação em 

configuração de oligopólio planetário, que se aprofunda com a escala do 

desenvolvimento tecnológico, no decorrer do tempo. 

No contexto das desigualdades regionais de poder econômico e de 

decisões políticas, da carência de algumas regiões por espaço na mídia internacional, 

observamos o posicionamento das agências de notícias no mundo diante dos 

interesses de investir nesse ou naquele lugar, na escolha de temas para cobrir, na 

concepção de pautas diante de uma ou outra estratégia geopolítica. Trata-se de uma 

marginalidade comunicacional de nações e territórios pela ação das agências de 

notícias. Por um lado, há um mundo de negócios com crescente demanda de notícias 

que agreguem mais e mais condições para ganhar mais dinheiro. Por outro lado, há o 

mundo das nações emergentes e das mais pobres que enfrentam as condições 

adversas do subdesenvolvimento e do desinteresse da imprensa internacional para 

cobrir fatos regionais. 

Santos (2017a, p. 37) aponta a situação atual como uma “globalização 

perversa”, na qual o mundo se unifica em uma “tirânica hierarquia”: baseada no 
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dinheiro e na informação. O controle do fluxo financeiro e dos sistemas de 

comunicações garante a liderança de algumas nações mais ricas sobre muitas nações 

mais pobres. Na mesma linha de pensamento, Moraes (2016, p. 111) aprofunda a 

análise do exercício de relações com desigualdade de poder. O autor considera que 

a digitalização dos sistemas de comunicações intensificou ainda mais essa hierarquia, 

diante do crescente dinamismo tecnológico de produção, distribuição e consumo de 

notícias.   

A concentração dos processos produtivos e dos esquemas globais de 
distribuição e comercialização em torno de um punhado de grupos 
empresariais tem por finalidade garantir o maior domínio possível 
sobre a cadeia de fabricação, processamento, comercialização e 
distribuição dos produtos e serviços, ampliando consideravelmente a 
lucratividade (MORAES, 2016, p. 111). 

 

Trata-se de um “sistema multimídia com flexibilidade operacional e 

produtiva” (MORAES, 2016, p. 111), que se desenvolve em intensa mutação não 

somente tecnológica, mas também estratégica. Investimentos publicitários, demandas 

de clientes assinantes, subsídios governamentais contribuem para constituir um 

movimento de influência junto à pauta, produção e distribuição dos meios de 

comunicação, em particular das agências. Obviamente, tal movimento se intensifica 

nas nações mais ricas, e menos nas nações mais pobres. Nessas nações mais 

pobres, as pautas regionais proliferam, mas não conseguem transformar-se em 

pautas internacionais (não generalizando)36, porque simplesmente o espaço 

internacional está ocupado.  

Para contrapor essa análise crítica da globalização no presente 

contexto, trazemos uma perspectiva liberal. Naisbitt (1999, p. 3) observa que “as 

tendências mundiais apontam, predominantemente, para a independência política e o 

autogoverno, por um lado, e para a formação de alianças econômicas, por outro lado”. 

Para o autor, a evolução tecnológica e a tendência de aumento da liberdade de 

mercado promovem a democratização do mercado. Sob o ponto de vista da 

participação de mercado e de investimentos, Yip (1996, p. 19) explica que “os países 

são selecionados com base em seu potencial individual em termos de receita e lucros”.  

                                                            
36Não generalizando, mas em termos majoritários e minoritários, algumas pautas regionais se tornam 

internacionais. Particularmente, as pautas regionais e nacionais dos países mais pobres se tornam 
objeto de interesse dos públicos, nas nações mais ricas, são as que que alterem expectativas sobre 
o mercado internacional, que afetem a lucratividade nos investimentos internacionais. 
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Por um lado, Naisbitt (1999, p. 3) e Yip (1996, p. 19) procuram justificar 

as práticas atuais no mercado, em que a prioridade está na racionalidade estratégica 

da lucratividade e da conveniência competitiva. Por outro lado, em outras palavras, 

nas mesmas justificativas, os autores assumem que as grandes corporações 

internacionais discriminam muitos países para privilegiar alguns poucos, dando razão 

às críticas de Santos (2017, p. 37) e Moraes (2016, p. 111), antes citadas.   

Ortiz (1994, p. 149) esclarece que os executivos internacionais da 

comunicação desenvolveram uma atuação “intelectual empírica” para relacionar o 

pensamento com a estratégia empresarial e as dificuldades de lidar com as 

particularidades de cada braço da empresa no mundo. O mundo globalizado, em 

mutação constante, exige em nome da competitividade mais e mais flexibilidade e 

capacidade para mudar. Para Ianni (1997, p. 48), a partir da segunda metade do 

século XX houve “um surto de mundialização do capital”, na condição de uma força 

produtiva versátil e dinâmica que perde características regionais para transformar-se 

em uma onipresença internacional. Nesse sentido, as agências de notícias tornaram-

se especialistas mundiais em versatilidade, flexibilidade operacional e adaptação às 

circunstâncias locais, com disponibilidade de recursos. Hester (1980, p. 79), descreve 

o cartel internacional das agências de notícias e a respectiva significação da ação 

desses atores no sistema de informação global. 

 

Os canais atuais de transmissão destinados a captar e difundir notícias 
internacionais estão baseados nos modelos históricos estabelecidos 
para a expansão colonial das nações da Europa Ocidental. Além 
disso, a rede atual de comunicações insiste nos vínculos entre nações 
de heranças culturais parecidas, tais como as da Grã-Bretanha e 
Estados Unidos. Estes modelos históricos deram lugar a um 
importante canal transmissor de notícias internacionais que flui em 
direção Leste-Oeste; da Europa para o Estados Unidos, Japão e 
outros países da zona temperada. Canais subsidiários ramificam-se a 
partir do eixo de comunicação Leste-Oeste para o norte e para o sul, 
até áreas da América Latina, África e Ásia. O volume de comunicações 
é muito grande no canal Leste-Oeste, mas o volume entre esse canal 
e as áreas do mundo em desenvolvimento é muito menor [...]. Todas 
as agências noticiosas mundiais têm suas matrizes nas nações 
ocidentais industrializadas: a AP e a UPI em Nova York, Reuters em 
Londres e a AFP em Paris (HESTER, 1980, p. 79). 

 

Entre as agências citadas por Hester (1980, p. 79), destacam-se a AP e 

a Reuters, sendo que a UPI não mais opera no mercado. A AFP seria também uma 
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grande opção de estudo, mas o volume de trabalho com três agências extrapola as 

limitações da pesquisa na realidade de trabalho em um programa de doutorado. 

Reforçando as considerações acima, Castells (2015, p. 151-152) nos conduz a 

compreender a ação das agências em um sistema oligopólico de informação, com o 

qual os meios de comunicação de todo o mundo estão condicionados a demandar a 

produção majoritariamente sediada nos Estados Unidos, no Reino Unido e na França:   

 

As redes de fornecimento são fundamentais para a operação das 
redes multimídia. Elas incluem as agências de notícias, as agências 
de talentos e as redes de mão de obra, embora não se limitem a elas. 
O “empresariamento” dos meios de comunicação estimulou medidas 
de cortes de gastos que incluem o fechamento de escritórios regionais 
e internacionais e a modernização das práticas jornalísticas. Agências 
de notícias como a Reuters, a Bloomberg, a Associated Presse a 
World Television são, portanto, fornecedoras essenciais de conteúdo 
noticioso para muitas propriedades de mídia ao redor do mundo [...]. 
Como as agências de notícias são valorizadas por seu alcance global, 
a indústria é controlada por um pequeno grupo de atores 
estabelecidos historicamente: a Associated Press, a Getty Images, a 
Bloomberg, a Dow Jones, a Reuters e a Agence France Press 
controlam 70% do mercado consorciado de notícias internacionais. 
(CASTELLS, 2015, p. 151-152). 

 

Castells (2015, p. 151-152) tem sido um especialista em redes de 

informação e, nesse contexto, destaca a importância e a atuação das agências de 

notícias. “Uma questão central da globalização é o fato de que os produtos de mídia 

circulam numa arena internacional” (THOMPSON, 2014, p. 212). E nessa arena, as 

agências atuam como “meio dos meios”. E referenciando-se nessas bases, a pesquisa 

em questão enfatiza as agências de notícias como atores distribuidores de notícias 

para os grandes meios de comunicação globais, de um lado, e o público mundial de 

outro lado. Assim, a investigação se conduz a partir da perspectiva e do anseio para 

conhecer os critérios de eleição dos valores-notícia na pauta internacional, 

considerando as desiguais condições de circulação da informação em cartel.  
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2.3.2. Principais agências no mundo 

 

A classificação feita por Pedro Aguiar (2009), citada por Esperidião 

(2011), divide o setor das agências em quatro níveis de hierarquia de mercado: 1º 

Agências Globais; 2º Agências Transnacionais; 3º Agências Nacionais; 4º Agências 

Especializadas. Até 1980, o grupo das agências globais era formado por quatro 

empresas, incluindo a UPI (United Press International), após essa fase com o declínio 

dessa quarta empresa, o trio remanescente permanece forte, em ritmo de 

crescimento. Para o foco da nossa pesquisa, vamos concentrar nossa atenção nas 

agências “Globais” e “Transnacionais” (AGUIAR, 2009). Das organizações citadas, 

quatro são da Europa e uma dos Estados Unidos. Esperidião (2011) e Aguiar (2009) 

classificam AFP, APP e a Reuters como “agências globais”, destacando outras mais 

como transnacionais. Vejamos no Quadro 16: 

 

Quadro 16 -  Agências globais e transnacionais 

Agências GLOBAIS Agências TRANSNACIONAIS 

 Nº de 
Escritórios 
no Mundo 

Nº de 
Países 

Nº de 
Clientes

Agência Nº de
Escritórios 
no Mundo 

Nº de 
Países 

Nº de 
Clientes 

Associated Press/USA 243 97 16.530 ANSA (ITA) 105 79 ----- 
AFP/France Press/FRA 110 165 ----- DPA (GER) 119 80 3.000 
Reuters/USA 197 130 500.000 EFE (ESP) 181 120 ----- 

OUTRA AGÊNCIA INTERNACIONAL CITADA 37 
(Fora das classificações acima – Global/Transnacional) 

TASS (RUS) 130 63 ----- 

Bloomberg 135 150 170.000 XINHUA (CHI) ----- 138 ----- 
Fonte: Elaborado pelo autor cruzando um gráfico de (BOYD-BARRET, O. 1980 apud. AGUIAR 2009) 
com uma tabela de (AGUIAR, 2009) produzida com dados pesquisados nos sites das empresas entre 
2005 e 2009. 

 

Aguiar (2009) diferencia as agências na constituição, como sendo de 

“agências estatais”, de propriedade majoritária ou parcial do Estado (AFP France 

Press, EFE, TASS e Xinhua)38; agências privadas com capital totalmente privado 

(Reuters); agências privadas em constituição cooperativa (AP). As agências globais 

se diferenciam das transnacionais pela capacidade operacional superior em cobrir os 

                                                            
37Boyd-Barret, O. (1980 apud. AGUIAR, 2009) cita como agências globais apenas três (AFP France 

Press, AP e Reuters). A Bloomberg é citada em outro quadro por Aguiar (2009), mas apresenta 
significativos números de mercado e concorre com a Reuters na cobertura das notícias financeiras, 
segundo a editora entrevistada da Reuters, Raquel Stenzel. 

38 AFP France Presse (França), EFE (Espanha), TASS (Rússia) e Xinhua (China). 
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fatos no mundo, estando presente em todos os continentes seja pela operação de 

sucursais e escritórios ou pela atuação de correspondentes que atuam à distância de 

suas bases (escritórios regionais da Redação – sucursais das empresas). Além disso, 

essas três empresas formaram o cartel que dividiram o mundo em áreas de atuação, 

sendo que na época havia também a Wolf da Alemanha. Ao longo do século XX, a 

Wolf perdeu espaço no mercado mundial, e sua substituta tornou-se transnacional, a 

DPA.  

As agências de notícias consideradas “globais” por Aguiar (2009), AP, 

AFP France Press e Reuters, são, neste estudo, mais observadas com atenção.  

Segundo dados disponíveis nos sites das empresas em 2015: a France Press tem 139 

escritórios no mundo, sendo 21 na América Latina, 4 no Brasil; a Reuters tem 103 

escritórios no mundo, sendo 6 na América Latina, 3 no Brasil; números da AP não 

estiveram disponíveis no site da empresa. A presença da agência France Press na 

América Latina é histórica desde o início da organização do cartel no mundo, por 

muitas décadas entre os séculos XIX e XX, tinha exclusividade na operação da região 

continental, gradualmente, ao longo do século XX, essa vantagem se reduz com a 

entrada de outras agências de notícias, como Reuters, AP, UPI, Dow Jones e 

Bloomberg. A Bloomberg não foi citada no quadro de Boyd-Barret (apud AGUIAR, 

2009), mas, apresenta-se no quadro de Aguiar (2009), com expressivos números e 

demonstrando capacidade concorrencial em relação às demais. Por não ter sido 

citada no quadro de Boyd-Barret (apud AGUIAR, 2009), não foi classificada como 

transnacional. A Bloomberg (EUA) se especializou em economia e finanças, e por tal 

expertise encontra demanda nas editorias e veículos especializados, enquanto 

clientes, além de corretores de valores e outras instituições financeiras que assinam 

boletins diários, de minuto a minuto.  Destaque seja feito para a Reuters com 500 mil 

clientes no mundo, superando todas as outras empresas.  

Algumas ausências no quadro 16 são notadas enquanto agências que, 

de uma forma ou de outra, atuam no plano internacional. Em primeiro lugar, as 

agências que se apoiam na estrutura e na produção de grandes veículos de 

comunicação (jornais e emissoras de TV), além do caso já citado da Bloomberg, a 

CNN e a BBC. Outra agência também fora do quadro, mas que tem se destacado no 

início do século XXI, é a Al Jazeera, com sede em Dubai. Ganhou evidência com o 

crescimento do número de matérias sobre o Oriente Médio e sua capacidade de falar 
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da região melhor que outras concorrentes, sendo citada como fonte por outros 

veículos e agências. 

De acordo com Al Jazeera (2015), a agência tem 63 escritórios no 

mundo, sendo 7 na América do Norte (6 nos EUA), 5 na América Latina (1 no Brasil), 

14 na África, 12 na Ásia, 8 na Europa e 17 no Oriente Médio. A agência é sediada em 

Dubai, nos Emirados Unidos; embora o país não conste na lista das dez maiores 

economias do mundo, constitui-se um grande fornecedor mundial de petróleo, no 

Oriente Médio.  

 
 
 
 
 
2.3.3. Reuters e Associated Press39 

 

É o momento de abordar as duas agências escolhidas como 

representativas no cenário global do jornalismo, portanto, representativas enquanto 

objeto de estudo para o presente projeto, uma empresa anglo-americana40 (Reuters) 

e outra estadunidense (AP). A revista Economist (2009) define bem a participação da 

Reuters e da AP no mercado:  

 
 
 

De onde vem a notícia? [...] Os maiores feixes de notícias 
internacionais, Associated Press (AP) e Reuters, datam da expansão 
do telégrafo em meados do século 19, quando o primeiro encontro 
mais rápido foi possível. As agências geralmente foram atacadistas de 
notícias. Os jornais, as emissoras e os sites atuam como retalhistas, 
reestruturando e vendendo novidades aos consumidores, juntamente 
com o material gerado internamente (ECONOMIST, 2009).  [Tradução 
nossa].  

 

                                                            
39Cronologia baseada nos sites das empresas (REUTERS. Disponível em: 

<http://thomsonreuters.com/about-us>. Acesso em: 14 fev. 2015, às 11:04 h; APP – ASSOCIATED 
PRESS. Disponível em: <http://www.ap.org/>. Acesso em: 16 fev. 2015, às 11:30 h.) e em quadro 
elaborado pelo autor e publicado em Almeida (2015, p. 05). 

40A Reuters foi fundada em Londres no século XIX, desenvolveu-se na esfera da influência do Império 
Britânico, no século XXI é adquirida pela empresa canadense Thompson, e transfere a sede para os 
EUA. 
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Essa função das agências (ECONOMIST, 2009) é corroborada pela 

descrição de Esperidião (2011), MacGregor (2013) e Molina (2015) enquanto 

atacadistas de notícias. São grandes organizações empresariais que operam com 

produção e transmissão de notícias em fluxo contínuo e em grande volume.  

 

 

 

 
2.3.3.1. Reuters  

 

A Reuters tem origem numa sede em Londres, Reino Unido e no início 

do século XXI transfere-se para os Estados Unidos, mantendo grande parte das 

operações na antiga sede, assim, é considerada binacional. O imigrante alemão Paul 

Julius Reuter, de origem judaica, experiente em artes gráficas, pioneiro nos negócios 

envolvendo serviços telegráficos, fundou a companhia em outubro de 1851, em 

Londres. A empresa opera inicialmente com a transmissão de informações do 

mercado de capitais e dos tribunais por meio do cabo telegráfico entre Calais (França) 

e Dover (Reino Unido) para atender aos clientes dos dois países. 

“Enquanto as agências eram organizações comerciais independentes, 

seus domínios de operação correspondiam a esferas de influência econômica e 

política das maiores potências imperiais da Europa” [Reuters, Havas e Wolff] 

(THOMPSON, 2014, p. 203). O nascimento da agência coincide com o período da 

transição do período histórico da era colonial para divisão do mundo em mercados 

industriais e de matéria-prima, com a reciclagem dos conceitos de imperialismo, numa 

nova dimensão global. A evolução da Reuters de um pequeno escritório londrino para 

uma empresa global segue essa tendência histórica da geopolítica em dois séculos 

de existência. 

A partir de 1850, as notícias são transmitidas com a ajuda de pombos-

correios ou carruagens com cavalos, mas a empresa incorpora novas tecnologias à 

medida que as ondas tecnológicas oferecem opções inéditas de comunicação: 

telégrafo, telefone, rádio, redes analógicas por cabos submarinos e depois satélite, 

bem como a evolução dos meios de transporte, ao longo da Primeira Revolução 

Industrial à Terceira, a Era da Informação. Em 17 de abril 2008, após a fusão com a 
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canadense Thomson Group, a empresa passou por uma mudança de nome para 

Thompson Reuters.  

Na Década de 1850 (1850-1859), como já anotado, o alemão Paul Julius 

Reuters cria a agência em Londres. No mesmo período, a Reuters e a AFF France 

Press firmam um acordo para cobertura mundial, estabelecendo uma cooperação 

mútua. “Cada agência trabalhava estreitamente ligada às elites políticas e comerciais 

das nações que lhes serviam de sede [...]” (THOMPSON, 2014, p. 203), contando com 

o apoio dos governos na logística e como fonte privilegiada de informações. Em 1865, 

a notícia da morte de Lincoln é antecipada por telégrafo (da Irlanda onde chega o 

navio para Londres), e a seguir, as agências passam a utilizar cabo transatlântico. 

Entre 1870-1879, a Reuters expande suas operações para o extremo Oriente e as 

Américas. O fundador se aposenta, depois falece em 1899. Em 1894, assume a 

presidência da Reuters, Roy Thompson, avô do atual presidente. No período de 1910-

1919, a Reuters antecipa para várias partes do mundo a notícia do armistício da 

Primeira Guerra Mundial, antes que o governo britânico o divulgasse. Na década de 

20, do século XX (1920-1929), a Reuters inicia a transmissão de notícias por rádio, 

primeiro na Europa, depois com novos transmissores para o resto do mundo. No 

período de 1930-1939, a Reuters adquire jornais na América do Norte e a France 

Presse envia fotos por cabo. A evolução da tecnologia provoca o fim do acordo da 

France Presse com a Reuters, à medida que se ampliam as possibilidades de 

captação e de transmissão da informação.  

No período de 1970-1979, começam as operações do videomaster da 

Reuters, distribuindo imagens e dados pelo mundo, por rede analógica conectada aos 

assinantes (mídia e investidores), anos à frente, essa rede se digitaliza e incorpora 

recursos da internet. Na Década de 90 (1990-1999), a Reuters adquire empresas de 

tecnologia41.   

A partir do século XXI, no período de 2010-2015, a Reuters adquire 

empresas de informação no mundo, inclusive no Brasil, ampliando a influência em 

negócios de tecnologia, informação e imprensa. Em 2007, após a aquisição da 

Reuters pela Thompson Corporation, a empresa muda a sede para os Estados 

Unidos, ampliando a atuação no país, inclusive oferecendo serviços de informação 

                                                            
41Segundo informações obtidas no site da empresa REUTERS. Disponível em: 

<http://thomsonreuters.com/about-us>. Acesso em: 14 fev. 2015, às 11:04 h. 
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exclusivos para os clientes norte-americanos, adaptando-se às necessidades 

específicas do mercado. Em 2010, adquire a empresa Complinet; em 2011, completa 

39 aquisições de empresas incluindo a empresa brasileira Masterstaf. Em 2012, 

adquire mais 29 empresas no mundo, e todas essas aquisições têm como foco o 

aumento da capacidade da prestação de serviços na distribuição de informação.  

É claro que sem a empresa admitir, observamos que as compras 

também possibilitam a retirada de concorrentes do mercado. Trata-se de uma 

estratégia de mercado monopolista que visa assegurar e manter a posição de 

liderança nos segmentos de distribuição de notícias por atacado, informação minuto 

a minuto para assinantes-investidores. Para convalidar essa nossa perspectiva 

estratégica da atuação da Reuters atualmente, recorremos a Porter (1986, p. 323) 

para entender que tanto a aquisição serve à empresa para favorecer o ingresso em 

novos segmentos de mercados ou em novas regiões, como também estabelecer 

barreiras frente aos concorrentes à medida que a empresa se fortalece e se reduzem 

espaços para as outras empresas atuarem. 

A empresa torna-se cada vez mais uma empresa tecnológica, não 

somente jornalística e atacadista de notícias. Segundo a empresa (REUTERS, 2015), 

a aquisição de uma empresa tecnológica no Brasil consolida a estratégia de fortalecer 

e ampliar os negócios na América Latina. Zaccarelli (2000, p. 68) observa que manter 

um monopólio (ou estabelecer uma liderança muito superior aos concorrentes) 

acarreta várias ameaças e desafios, como ser o foco de todos (concorrentes, 

sindicalistas, imprensa, opinião pública etc.), manter a credibilidade entre outros. O 

caminho mais viável para gerenciar a situação (ZACCARELLI, 2000, p. 68) seria 

desenvolver e buscar a excelência no negócio, no caso, informação com rapidez e 

confiabilidade (da cobertura para clientes jornalísticos como também notícias de 

primeira-mão para clientes investidores). E, nesse sentido, se destaca mais uma 

vantagem para a Reuters comprar empresas: aquisição de expertise, ou seja, 

incorporação de novas experiências e de mão de obra qualificada já adaptada à região 

em que atuam as empresas adquiridas.    

Segundo a editora da Reuters entrevistada42, o principal foco da 

empresa é o mercado financeiro, com notícias de política e economia para os clientes 

                                                            
42 Raquel Stenzel, editora da Top News Brasil, pela Reuters, em São Paulo, transcrição disponível em 

Apêndices. 
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da imprensa, ou ainda informação de recepção imediata para assinantes investidores, 

que tomarão decisões de investimentos em vantagem de lucro sobre aqueles que não 

sejam assinantes do serviço. Para a entrevistada, a Reuters sempre teve esse perfil 

de negócio. Desde o início no século XIX, foi agregando novos serviços e novos 

conteúdos adicionais sem perder o foco no mercado financeiro. Aproximadamente são 

30 correspondentes da empresa atuando no Brasil, atualmente.   

O editor internacional de O Estado de S.Paulo43 acrescenta que, ainda 

hoje, os jornais são muito dependentes das agências, principalmente, referindo-se à 

informação de última hora.  As notícias que tenham como valor a atualidade, o 

acontecimento do momento, têm nas agências a principal fonte. Para uma cobertura 

mais aprofundada de fatos já conhecidos, o jornal poderá acionar um dos 

correspondentes que esteja mais próximo do fato, considerando uma avaliação de 

conveniência entre custo de deslocamento (transporte, hospedagem etc.) e a 

importância do fato a ser coberto. Assim, por uma questão de custos, muitas notícias 

são publicadas a partir da distribuição do conteúdo da agência e o trabalho na 

Redação, por redatores e pelo editor.  

    

 

 

2.3.3.2. Associated Press 

 

A AP, com sede nos Estados Unidos, foi fundada em maio de 1846. 

Trata-se de uma cooperativa para a qual proprietários de empresas jornalísticas 

(jornais, emissoras de rádio e televisão) norte-americanas contribuem como 

associados para atender à demanda comum por conteúdo noticioso internacional. 

Desse modo, a empresa inicia suas operações com dois tipos de clientes atendidos 

na produção de conteúdo jornalístico para subsequente publicação: os coproprietários 

norte-americanos e os outros meios de comunicação social assinantes, pagando uma 

taxa para usar o material da agência, como não-membros da cooperativa.  

                                                            
43 Rodrigo Cavalheiro, editor de Internacional, pelo jornal O Estado de S. Paulo, transcrição disponível 

em Apêndices. 
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As condições para o desenvolvimento dessa indústria são basicamente 

a disponibilidade de infraestrutura de comunicações (a partir do telégrafo e estradas 

de ferro), bem como a emergência do mercado publicitário que irá patrocinar a 

sustentabilidade financeira da imprensa, em termos de expansão nacional e global, 

ao longo do tempo. “Na época [da origem da agência], a Western Union era a 

proprietária exclusiva da única rede de telégrafo do país [EUA], enquanto a prestigiosa 

AP tornara-se a única fonte de notícias “instantâneas” nacionais ou europeias” (WU, 

2012, p. 32). 

Segundo a enciclopédia Britannica (2017), os recursos humanos da AP, 

no início da década de 1980, eram compostos “por cerca de 2.500 repórteres e 

correspondentes”. Essa atuação da AP se estendia por 100 cidades nos Estados 

Unidos e mais 50 em outras partes do mundo. Nesse período, a agência “tinha mais 

de 6.500 clientes de jornal”. Na década de 90, passou a produzir conteúdo em 

audiovisual para atender à demanda mundial, em 24 horas, para emissoras de rádio 

e TV. No início do século XXI, organiza-se para atender a blogs e outros clientes da 

internet, com conteúdo multimídia.     

O correspondente da AP entrevistado44 estabelece uma distinção entre 

a empresa para a qual trabalha e a Reuters, como uma agência totalmente voltada 

para o mercado jornalístico, com atenção para a distribuição de notícias junto aos 

jornais, revistas, emissoras de rádio e TV, sites da internet, que irão publicar tal 

conteúdo em seus respectivos meios. A cobertura no Brasil é realizada por uma 

pequena equipe de oito jornalistas, incluindo os serviços de texto, foto e audiovisual.   

O editor de O Estado de S.Paulo entrevistado esclarece que o jornal 

trabalha com quatro agências: AFP (France Press), AP, EFE (da Espanha) e a 

Reuters. Não distingue uma hierarquia de agências em termos de serviços, mas sim 

por características da cobertura de cada uma. Algumas cobrem melhor a América 

Latina (AFP e EFE), enquanto a AP e a Reuters apresentam coberturas melhores da 

América do Norte, da Europa e da Ásia. Em geral, antes de publicar uma notícia, o 

jornal procura avaliar como um fato relatado em uma agência foi apresentado na 

cobertura de outras agências assinadas, ou procura checar nas fontes dos 

                                                            
44 O entrevistado de AP solicitou omissão do nome, em respeito à recomendação da chefia, assim, o 

identificamos como AP. Transcrição disponível em Apêndices. 
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correspondentes. Nesse sentido, seria arriscado depender de apenas uma agência 

para cobrir e publicar o noticiário internacional no dia a dia. 

 

 

   

   

2.4. Jornais estrangeiros pesquisados 

 

São jornais dos Estados Unidos, Reino Unido, Espanha e França. No 

Quadro 17, tratamos não somente dos jornais estrangeiros pesquisados, com uma 

sumária descrição de quais são e da importância de tê-los no presente estudo 

enquanto representantes das nações de onde são sediados, mas também trazemos 

um comparativo das relações geopolíticas dessas nações no contexto mundial.  

No século XX se desenvolve um novo processo de liderança no mundo. 

Do declínio do sistema colonial às guerras mundiais, nações mais ricas e com pleno 

domínio na indústria de comunicações disputam influência e vantagens econômicas. 

Na vanguarda desse processo, se destacam os Estados Unidos (PAZZINATO; 

SENISE, 2010, p. 387) como um dos “donos do mundo”, tendo como parceiros a União 

Europeia (em destaque Alemanha, Espanha, França e o Reino Unido) e a China. São 

nações influentes na ONU, mediam conflitos e contribuem para reorganizar o 

comércio mundial com acordos multilaterais e bilaterais45. A partir da divisão de poder 

e de geopolítica no mundo, as nações mais influentes procuram ampliar a liderança 

econômica, e os mais pobres (COTRIM, 2012, p. 653) buscam participar dos negócios 

enquanto exportadores de matéria-prima, commodities, produtos de menor valor 

agregado. E tal situação no longo prazo contribui para manter o sistema de divisão 

entre nações ricas e pobres. “Apesar das grandes transformações ligadas ao processo 

de globalização, a maioria dos países do Terceiro Mundo ainda continua 

                                                            
45Acordos multilaterais são estabelecidos entre blocos de nações, integrando continentes em termos 

comerciais, diante das regras gerais de negócios para todas as nações envolvidas. Acordos bilaterais 
são negociados entre dois países, proporcionando mais liberdade para negociar com particularidades 
dos interesses de cada qual, caso a caso. Há ainda acordos mais amplos que os parâmetros 
comerciais e econômicos, com caráter político e social, com atribuição a novos direitos a cidadãos 
dos países em questão. Nesses casos, por exemplo, multilaterais: Mercosul, Otan, União Europeia; 
bilaterais: dispensa de visto em passaportes, concessão de cidadania etc.  



121 

 

desempenhando o papel de exportador de matérias-primas e sofrendo as 

consequências de seu atraso tecnológico” (COTRIM, 2012, p. 653). 

Tal discussão sobre geopolítica e divisão entre nações mais ricas e mais 

pobres se justifica neste tópico, a partir da necessidade de destacar a importância dos 

jornais no presente estudo e das nações que lhes oferecem território de sede, de 

origem. A importância dos jornais está intimamente relacionada à importância destas 

nações no mundo: NYT (Estados Unidos), The Guardian (Reino Unido), El País 

(Espanha), Le Fígaro (França). 

 

Quadro 17 – Jornais pesquisados 

 New York Times The Guardian El País Le Fígaro 
 
Quem  

Fundado em 1851. 
Representa o 
pensamento liberal 
com tendência ao 
centro na política, 
embora tenha apoiado 
tradicionalmente o 
Partido Republicano. 
Tem Arthur Ochs 
Sulzberger Jr. como 
proprietário e 
presidente.  

Fundado em 1821, em 
Manchester, em 1964 
transferiu a sede para 
Londres. Reconhecido 
por posicionar-se em 
defesa do pensamento 
liberal, com tendência 
de apoio ao Partido 
Trabalhista, embora 
com distanciamento 
crítico. Dirigentes: Paul 
Miners, Carolyn 
McCall. 

Fundado em 1976. 
Posicionado na 
centro-esquerda na 
política, conservador 
na cobertura 
econômica, e com 
tendência para 
radicalizar em 
questões sociais. 
Dirigente: Javier 
Polanco Moreno.  

Fundado em 1826, 
diário desde 1866. 
Representa a 
burguesia francesa 
com tendência 
liberal-conservadora. 
Tem Marcel 
Daussault como 
proprietário e 
presidente.  

 
Importância 

Representa nesse 
estudo a imprensa dos 
Estados Unidos (1ª 
economia do mundo, 
1º maior investidor em 
propaganda, tem 39 
escritórios da Reuters).

Representa nesse 
estudo a imprensa da 
França (7ª economia 
do mundo, 5º maior 
investidor em 
propaganda, tem 12 
escritórios da Reuters).

Representa nesse 
estudo a imprensa da 
Espanha (16º maior 
investidor em 
propaganda, tem três 
escritórios da Reuters). 

Representa nesse 
estudo a imprensa da 
França (8ª economia 
do mundo, 6ª maior 
investidora em 
propaganda, tem dois 
escritórios da Reuters).

 
Relações 
Geopolíticas 

Estados Unidos, uma 
ex-colônia do Reino 
Unido, desde o início 
do século 20 lidera a 
economia do mundo 
beneficiando-se das 
mudanças no mercado 
com as guerras 
mundiais, as 
revoluções industriais 
e as ondas de 
evolução tecnológica. 

Reino Unido fundou 
colônias em grande 
parte do mundo, 
América do Norte, 
Ásia, África, Oceania 
e, pontualmente, no 
Oriente Médio e na 
América Latina. É o 
principal aliado dos 
Estados Unidos na 
política internacional e 
intensa relação 
comercial. 

Espanha fundou 
colônias 
principalmente na 
América Latina, e 
pontualmente na 
África.  

França fundou 
colônias 
principalmente na 
América do Norte 
(Canadá), América 
Latina, África, Ásia. 
Destaque no mundo 
em termos do 
consumo da 
produção cultural e 
moda durante 
séculos 19 e 20. 

Fontes: Elaborado pelo autor, a partir de informações de quadros já apresentados anteriormente; e, 
ainda, com contribuições de Molina (2007); Cotrim (2012); Pazzinato e Senise (2010). 
 
 

A partir do Quadro 17, podemos observar os jornais pesquisados não 

somente como representantes da imprensa internacional, da tradição na produção 

jornalística ao longo da história. Destacamos nos tópicos anteriores (sobre a 
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propaganda e o fluxo financeiro) a influência de nações mais ricas, em destaque os 

Estados Unidos e o Reino Unido, no desenvolvimento da indústria jornalística no 

mundo, e aqui reafirmamos esse ponto para destacar a pertinência dos jornais e do 

estudo sobre matérias neles publicadas tendo o Brasil em destaque em 2016.  

Molina (2007, p. 11) apresenta em sua obra Os melhores jornais do 

mundo perfis de 19 jornais internacionais entre “os mais influentes no mundo”, de nove 

países (Alemanha, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino 

Unido, Suíça). Todos os jornais presentes nesta pesquisa estão perfilados na obra do 

autor, que descreve os jornais como disseminadores das “ideias e preocupações do 

Establishment”. E assim classifica suas características: 

Quase todos são vistos como porta-vozes de uma burguesia 
esclarecida e contribuem para enriquecer o ambiente intelectual. 
Todos eles respeitam a inteligência do leitor e mostram grande 
interesse pelos assuntos internacionais, pelos negócios globais, pelas 
questões culturais e pela coisa pública. Suas opiniões são bem 
elaboradas e articuladas. Têm apresentação gráfica sóbria, 
sofisticação estilística e apelo cosmopolita. Tentam hierarquizar a 
informação e apresentar um quadro coerente dos eventos, em lugar 
de um mosaico confuso de notícias (MOLINA, 2007, p. 11). 

 
 

Nesta obra (MOLINA, 2007), os quatro jornais de nossa pesquisa estão 

entre os 19 considerados os mais importantes do mundo, com base nos argumentos 

acima demonstrados. A partir daqui, vamos nos aprofundar nas especificidades de 

cada um.    

 

 

 

 

2.4.1. The New York Times 

 

Fundado em 1851, segundo a enciclopédia Britannica (2017), “nunca foi 

o maior jornal em termos de circulação”, mas destacou-se ao longo do tempo pela 

excelência editorial. Com sede em Nova York, iniciou com baixo preço na publicação 

diária, linha editorial avessa ao sensacionalismo e foco na objetividade e no rigor da 

apuração dos fatos.  Em crise financeira e sob intensa concorrência, foi comprado por 

Adolph Simon Ochs, em 1896. Com nova direção, o jornal eliminou a ficção do 
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conteúdo, adicionou uma revista do domingo. Ganhou prestígio com a cobertura do 

naufrágio do Titanic (1912) e as duas Guerras Mundiais. Em 1972, ganhou um prêmio 

Pulitizer pela publicação de uma série de matérias sobre um estudo secreto do 

Pentágono em relação à Guerra do Vietnã. Na mesma época, o neto de Adolph Ochs, 

Arthur Ochs, reorganiza o jornal e inicia a transmissão por satélite para impressoras 

regionais. Ao longo do tempo, introduz inovações tecnológicas, como por exemplo, a 

exposição na rede das páginas do jornal, depois conteúdo em texto formado em 

hiperlinks. Em 2011, lança o plano comercial para o acesso público do conteúdo pago.  

Segundo Molina (2007, p. 110-155), “o jornal mais influente”. Mesmo não 

representando a maior circulação no mundo, nem tampouco sendo o mais rentável; 

as notícias e as opiniões publicadas diariamente são consideradas nas decisões do 

Governo Federal e do Congresso dos EUA. É o terceiro em circulação, com 1,1 

milhão/dia ao longo da semana e 1,7 milhão aos domingos, superado apenas por USA 

Today e The Wall Street Journal. Assim sendo, os três jornais são os únicos a se 

manterem estáveis no topo do mercado ao longo do tempo. Para viabilizar a eficiência 

na circulação e minimizar a redução de leitores em New York, “Times” “é impresso em 

20 localidades e tem mais da metade de sua circulação (52%) fora da região Nordeste 

[onde se localiza a sede do jornal]”. A partir de 2006, inicia-se a impressão em 

Toronto/Canadá, inaugurando a publicação no Exterior. “O Times tornou-se 

necessário para uma elite de leitores pelo volume e qualidade de suas informações” 

(MOLINA, 2007, p. 117), sendo o reconhecimento dessa “qualidade” considerado por 

Molina (2007, p. 117) decorrente da tradição de credibilidade baseada no peso 

editorial para as ideias no mesmo nível que “política e finanças”, ou seja, um equilíbrio 

entre a cobertura dos fatos e o debate social.  

Mais próximo dos republicanos, “apoiou repetidas vezes os candidatos 

do Partido Republicano à presidência dos EUA” (MOLINA, 2007, p. 120), expondo-se 

aos riscos de praticar, muitas vezes, um “jornalismo engajado” (MOLINA, 2007, p. 

123-125). “Já consolidado como jornal nacional, no começo do século XXI, o Times 

olha para o mercado internacional com o objetivo de retomar um antigo sonho de 

expansão no exterior” (MOLINA, 2007, p. 153), voltando parte de seus recursos de 

produção para a versão digital e para a cobertura de economia e de finanças, 

passando a concorrer com o Wall Street Journal.   
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Sodré (1983, p. 393) caracteriza o NYT como um grande jornal 

internacional, editado por uma empresa industrial de grande porte no contexto 

mundial, simbolizando a fase atual do capitalismo: “um grande jornal como o NYT é 

uma universidade impressa”. O autor justifica essa expressão argumentando que na 

oferta de conteúdo noticioso sobre o mundo e os Estados Unidos, o jornal traz 

diariamente “opiniões, comentários, interpretações, críticas, estudo, análise”.  Dizard 

Jr. (2000, p. 20) exemplifica o jornal como representação da indústria jornalística 

americana, reproduzindo o jargão da empresa que define a oferta de “todas as notícias 

dignas de serem publicadas”, para traduzir a intenção do NYT em publicar tudo que 

considera importante sobre os Estados Unidos e o mundo.  

Segundo Friedman (2014, p. 108), a principal concorrência do NYT, 

como ocorre com outros veículos (CBS, por exemplo), são os bloggers que equipados 

com poucos recursos (câmera de celular e um website) se apresentam numerosos na 

internet, e criam seus próprios espaços de expressão sem restrições. Tal conteúdo 

dos bloggers não se submete aos controles de qualidade e confiabilidade próprios de 

uma indústria jornalística, nem tampouco o público o conhece (os critérios de 

qualidade da produção de notícias) de forma aprofundada para exigi-lo. Esse é um 

problema enfrentado pela imprensa em grande parte do mundo, não somente pelo 

NYT.  

No âmbito da agenda-setting (CASTELLS, 2015, p. 218), veículos 

importantes como NYT estão no topo de uma produção de notícias em “cascata”, na 

qual outros veículos absorvem conteúdos e ideias, repassam informações e 

perspectivas sobre os fatos em torno do mundo no dia a dia. Castells (2015, p. 249) 

classifica o site do jornal como o segundo mais visitado nos Estados Unidos, perdendo 

apenas para o da CNN, em primeiro lugar.  

Segundo Schudson (2010, p. 15), o NYT iniciou sua escalada para a 

“premier position”, em 1896, ao substituir o modelo “narrativo” pelo modelo 

“informativo”, trocando a abordagem ficcional por uma ênfase factual na redação das 

notícias, constituindo modelo de técnica para outros jornais no mundo. O ideal da 

informação com credibilidade foi conquistando mercado ao longo do tempo, em 

detrimento do foco no jornalismo de “entretenimento” (SCHUDSON, 2010, p. 109).   

Schudson (2010, p. 141) defende que a antiguidade do NYT o tornou, na atualidade, 
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mais capaz de escrever para “pessoas lúcidas” ou “ordenar a vida”, apresentando 

conhecimento útil, longe da pretensão de “revelar” a realidade.  

 

 

2.4.2. The Guardian  

 

Foi fundado em 1821, em Manchester, Reino Unido (THE GUARDIAN, 

2017), por John Edward Taylor, para a difusão de ideias liberais. O editor-chefe, Scott, 

comprou o jornal em 1907, após 57 anos de trabalho na Redação. Passou por 

problemas de sucessão, com concorrência agressiva. Em 1976, o Jornal transfere a 

sede para Londres com um novo programa de expansão, incluindo a Revista 

Guardian, com conteúdo semanal do Washington Post e do Le Monde. Estabelece-se 

um posicionamento definido junto ao público, tendo The Guardian à esquerda, 

Telegraph à direita; porém, enfrentando forte concorrência do Independent com 

design inovador e uma rede de distribuição mais aperfeiçoada. Em 1997, é o primeiro 

jornal do Reino Unido a empregar um ombudsman, como “editor dos leitores”. Inicia a 

operação de produção de conteúdo digital online; em março de 2001 atinge a marca 

de 2,4 milhões de usuários, tornando-se o site mais visitado no País. Em 2011, em 

parceria com Wikileaks, produziu e publicou investigação sobre vazamentos de 

documentos do governo dos EUA, reconhecido como jornal do ano no Press Awards.   

Segundo Molina (2007, p. 345), The Guardian é “a voz liberal do mundo”, 

posicionando-se ideologicamente em favor da “defesa dos valores liberais” (MOLINA, 

2007, p. 346). Desde que foi fundado, em 1921, em Manchester, “é um raro exemplo 

de coerência editorial e de capacidade de adaptação” (MOLINA, 2007, p. 348). Mesmo 

sendo considerado “a bíblia dos lordes do algodão”, no início da Primeira Revolução 

Industrial, não se negou a denunciar “a real situação dos empregados das fábricas de 

tecidos e que revelasse detalhadamente a situação do trabalho infantil” (MOLINA, 

2007, p. 351). Praticou “a melhor cobertura da Revolução Russa” (MOLINA, 2007, p. 

357), embora fosse uma empresa com baixos salários para os repórteres, transferindo 

para estes o reconhecimento público a partir da credibilidade instituída. Após a 

Segunda Guerra Mundial (1945), repensa a desigual relação de custos com repórteres 

e colunistas e o posicionamento pelo mercado publicitário como “jornal de província” 
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(MOLINA, 2007, p. 359-360), daí a necessidade estratégica de tornar-se um “jornal 

nacional”, traçando um plano de progressiva transferência para Londres, a partir de 

1946, com o início de impressão na Capital, incorrendo, no início, em muitos erros de 

produção e ameaçando a sobrevivência da empresa. Até a década de 1980 tinha a 

imagem influenciada por chegar mais cedo às bancas, embora, esteticamente, fosse 

inferior ao concorrente, (MOLINA, 2007, p. 367), The Independent, que “tinha uma 

aparência sóbria, confiável e elegante, mais limpo e mais bem impresso”.  

Em 1988, o The Guardian procurou inovar no projeto gráfico, lançando 

um caderno em forma de tabloide, sendo copiado por concorrentes, ainda assim não 

recuperou parte da circulação perdida. O jornal procurou se ajustar às críticas de se 

concentrar “com excessiva frequência nas minorias e se esquecia do leitor comum” 

(MOLINA, 2007, p. 373), para corrigir e equilibrar a edição atual. O jornal procurou 

manter a independência dos jornalistas, a simpatia pelos “trabalhistas” e a tradicional 

seção “Country Diary (Diário do Campo)”. Essa seção é publicada desde 1921, com 

uma visão da vida e da paisagem rural, uma das editorias mais lidas ao longo dos 

séculos.   

Dalpiaz (2013, p. 96) caracteriza o The Guardian como um jornal 

“abertamente centro-esquerda, que adotou a internet mais rápido do que qualquer 

outro veículo”, explorando os recursos da rede para expandir a interação com o 

público e aumentar o alcance do jornal além dos limites na circulação do veículo no 

âmbito do impresso. Sobre o Brasil, atualmente, as pautas (DALPIAZ, 2013, p. 104) 

têm se concentrado no investimento estrangeiro, nos commodities, no crescimento da 

classe média e no aquecimento da classe média, embora haja destaque para as 

questões sociais e o meio ambiente. Utiliza recursos editoriais e infográficos para 

relatar características particulares sobre o país, território, cultura, personagens.    

Baseando-se no conceito de cobertura minuto a minuto, 24 horas por 

dia, o The Guardian (FRIEDMAN, 2014, p. 109) segue o princípio do jornalismo 

cidadão46 no site de notícias (como outros veículos, BBC por exemplo), abrindo 

espaço para a contribuição do público, difundindo conteúdo não submetido ao 

                                                            
46O autor se refere a um modelo de jornalismo no qual o público não é somente receptor de 

informações, mas também produtor. E encontra nos meios da indústria jornalística espaço para 
disseminar o próprio pensamento, transmitindo informações e opiniões, representando uma parcela 
da sociedade, em geral, da região onde mora, compartilhando uma peculiar experiência ou problema 
que também é vivenciado por outros cidadãos, parte do público. 
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tratamento jornalístico tradicional de apuração e certificação da veracidade das 

informações.   

Falando pelo The Guardian, Alan Rusbriger47 (2011, p. 15-24) destaca 

que o jornal foi o primeiro a publicar matérias com base em informações fornecidas 

por Julian Assange, no Wikileaks, permanecendo, assim, por “muitos meses” antes 

que outros jornais começassem a cobrir a pauta. Rusbriger (2011, p. 15-16) refere-se 

a um período de onze meses que descreve como o “maior vazamento de informações 

na história do mundo”. Dessa forma, o jornal aprendeu a importância da colaboração 

externa, a necessidade de enfrentar as momentâneas críticas e os obstáculos 

formados por interesses contrariados na cobertura de fatos importantes que possam 

mudar o mundo.   

Dando como exemplo o evento da publicação de documentos do 

Wikileaks, Matos (2013, p. 154) responsabiliza jornais como o NYT e o The Guardian 

(os primeiros a publicar matérias com denúncias do Wikileaks) pela missão de “salvar” 

o mundo, no sentido de manter o jornalismo como espaço público e contribuir para a 

”formação de um consenso em torno de um projeto democrático” (MATOS, 2013, p. 

154).  

  

 

 

2.4.3. El País 
 

Fundado em 1976, com a “transição da Espanha para a democracia” (EL 

PAÍS, 2017), o Jornal se define como “diário espanhol de maior difusão e influência”; 

e ainda, se apresenta como com “qualidade global, independente e defensor dos 

ideais democráticos”. Sediado em Madrid, possui mais cinco sucursais na Espanha e 

presença em 45 países. Entre esses, o El País (2017) destaca quatro escritórios nos 

EUA, dois na América Latina (Brasil e México) e um na China. E ainda, em Dubai 

(Emirados Árabes Unidos), Israel e Marrocos. Está conectado à Internet desde 1996, 

com a primeira edição digital. Desde 2000, estabelece uma produção digital com o 

                                                            
47Editor do The Guardian, em prefácio, na obra de Leigh e Harding (2011) que relata o processo de 

sequência de denúncias envolvendo autoridades dos mais influentes países do mundo, conhecido 
como Wikileaks, tendo como personagem principal Julian Assange. 



128 

 

princípio de “marcar a vocação global do jornal”. O site tem três versões, de acordo 

com a origem internacional: uma versão original em espanhol, uma para o Brasil, em 

português e, por fim, uma para os EUA, em inglês.   

Com 30 anos, considerado um jornal jovem, segundo Molina (2007, p. 

277), é o mais influente na Espanha e já serviu de modelo para um grande número de 

publicações. Nasce com a democratização no País e o posicionamento de “um jornal 

liberal, independente, socialmente solidário, tolerante, europeísta”. O jornal se propõe 

(MOLINA, 2007, p. 282-284) com uma perspectiva de “modernidade” e de 

“objetividade” “explicar como funciona a democracia”. O foco da empresa se traduz 

em ser “um jornal de qualidade e de grande circulação” (MOLINA, 2007, p. 287), sem 

enquadrar-se como “nem elitista”, “nem popular”, mantém “atenção a temas como 

ecologia, minorias, divórcio, aborto”. “O jornal foi definido como liberal, levemente 

orientado para a esquerda, anticlerical (ou laico, dependendo da perspectiva), com 

certo ranço ‘antiamericanista’, que aumentou durante a presidência de Ronald 

Reagan”. Teceu uma visão romântica da América Latina (MOLINA, 2007, p. 287-288), 

com simpatia à “Cuba de Fidel Castro e à Nicarágua” e acusações de omissão quanto 

aos “problemas da União Soviética”. Na década de 1980, perde credibilidade 

(MOLINA, 2007, p. 302) com troca mútua de acusações entre o governo socialista e 

o jornal. Outro conflito com empresas de telecomunicações gerou uma “guerra digital” 

até 1996, com a aquisição de parte das ações de El País. Como jornal de língua 

espanhola, posiciona-se como o mais presente no mundo, em especial na América 

Latina (MOLINA, 2007, p. 306-307). “Modernizou sua aparência sem perder a 

referência com o passado” (MOLINA, 2007, p. 307), e destaca-se [segundo o autor] 

pelas ilustrações e pela contextualização da informação.  

De acordo com Seoane e Sueiro (2004. p. 631), o El País inicia suas 

operações em 1976, propondo-se a vir a ser um jornal “que faça pensar”. E segue se 

posicionando na mesma trilha da realidade atual, independente da modalidade de 

produção em termos de suporte: impresso e eletrônico.  
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2.4.4. Le Fígaro 

 

Fundado em 1826, na cidade de Paris (FR), com o nome inspirado “nas 

artes de Fígaro – o barbeiro de Sevilha” (ENCICLOPÉDIA BRITANNICA, 2017). Diário 

matutino reunindo grandes nomes da literatura francesa, “foi pioneiro na divisão da 

cobertura e apresentação de notícias em departamentos e na publicação de 

entrevistas com personagens célebres”. No início da Segunda Guerra Mundial, 

transferiu-se para a cidade de Vichy, fugindo da censura nazista, teve a publicação 

suspensa, retornando a Paris em 1944, ainda durante a ocupação alemã. Após a 

guerra passou a representar a classe média alta, posicionando-se em uma linha 

“editorial independente”. A partir daí aprofundou-se na cobertura da ciência (em 

especial da Medicina), das artes e do entretenimento, da literatura e dos 

acontecimentos internacionais. Por duas décadas (1960-1970), passou por crises de 

gestão e de credibilidade, com a morte do editor-chefe Pierre Brisson e acusações de 

indivíduos que tenham colaborado com nazistas, no passado. 

Segundo Molina (2007, p. 72), o “Le Fígaro, o jornal mais antigo de Paris, 

é o órgão da alta burguesia, ‘liberal-conservador’, inteligente, bem informado, quase 

sempre moderado e bem escrito”. Ainda segundo o autor, só é superado em prestigio 

pelo Le Monde, ambos sempre tiveram muitos intelectuais a seu serviço, embora o 

líder tenha mais. Tem origem “como bissemanário de artes, literatura e teatro” 

(MOLINA, 2007, p. 74-75), inicialmente “não político”, mudou de dono e editor por 

várias vezes, por muitos anos foi conhecido “como um jornal irreverente”, “um jornal 

de escritores” (MOLINA, 2007, p. 76). A história secular do jornal é marcada por 

turbulências na gestão (troca de donos, assassinato de diretor ao fim do século XIX, 

descontinuidade e conflitos internos durante a Segunda Guerra Mundial; se aproxima 

da falência na década de 1990, com investimentos desastrosos); e ainda uma 

particular visão: “como jornal da burguesia conservadora francesa, Le Fígaro ainda 

acredita, ou finge acreditar, que Paris é o centro do mundo”. O jornal estava dividido, 

parte da Redação se reportando ao Diretor Geral, não ao Diretor de Redação, até que, 

em 2005, (MOLINA, 2007, p. 96-97) se fez uma reforma completa da edição no padrão 

gráfico e demissão de parte da Redação, após a compra por Dassault, magnata da 

aviação. A partir de então, o Le Fígaro se prepara estrategicamente para novamente 
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competir com o Le Monde (MOLINA, 2007, p. 97) “como jornal de referência na 

França”.  

  

 

 

 

2.4.5. Similaridades e distinções 

 

O que os quatro jornais têm em comum e de diferente? Em primeiro lugar 

a ideologia, o NYT e o The Guardian são assumidamente liberais, embora haja nisso 

uma contradição: NYT apoia o Partido Republicano que tem em suas fileiras correntes 

conservadoras convivendo com liberais de orientação à direita (enquanto os 

Democratas representam a sociedade norte-americana mais orientada à esquerda, 

apesar de defenderem também o pensamento liberal); o The Guardian apoia o Partido 

Trabalhista que se opõe aos conservadores ingleses. Assim sendo, NYT se apresenta 

um pouco mais conservador que o The Guardian. O Le Fígaro também nasce liberal, 

representando a burguesia francesa, basicamente urbana. 

Diferenciando-se dos outros já citados, o El País se posiciona 

politicamente como de centro-esquerda, embora apoie na economia o 

conservadorismo hegemônico no mundo, diante da tendência internacional de 

orientações conservadora e liberal. Escolhe as questões sociais como ponto central 

de seu posicionamento de centro-esquerda.  A partir daí se relaciona melhor com o 

público de orientação mais à esquerda que os outros três jornais (NYT, The Guardian, 

Le Fígaro).  

Outra questão de destaque é a geopolítica e o contexto cultural e de 

mercado: as relações coloniais do passado; a hegemonia econômica e política dos 

países-sede desses jornais; a influência cultural desses países sobre outras 

populações no mundo. O NYT e o The Guardian têm na língua inglesa um trunfo 

estratégico pelo seu uso universal, frente às antigas relações coloniais do passado e 

à prática comercial que tem nessa língua a base de negociações. O Le Fígaro se apoia 

também nas antigas relações coloniais e na importância cultural da língua que persiste 

junto a significativas parcelas da população mundial. O El País também se apoia nas 
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antigas relações coloniais, e em destaque grande parte da América Latina tem como 

língua principal o espanhol. 

Por fim, a questão da longevidade dos jornais pesquisados. O NYT, The 

Guardian e Le Fígaro são empresas centenárias, fundadas no século XIX; em pleno 

desenvolvimento da primeira e segunda Revolução Industrial. O El País é um “jovem” 

jornal de 41 anos.  Cada qual, com suas tradições editoriais intimamente ligadas às 

tradições culturais dos países-sede (Estados Unidos, Reino Unido, França e 

Espanha).  
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CAPÍTULO III - ORGANIZAÇÃO E PRÁTICAS PRODUTIVAS 
NA INDÚSTRIA JORNALÍSTICA INTERNACIONAL 

 

 

 

 

3.1. Newsmaking e Gatekeeping: velhas e novas rotinas  

 

Segundo Traquina (2012, p. 148), a Teoria do Espelho é a primeira no 

foco da investigação sobre a natureza da notícia, pela qual a produção jornalística 

“reflete” a realidade, diante de uma perspectiva de objetividade. Nesse paradigma da 

notícia, o jornalista se apresenta como “observador que relata com honestidade e 

equilíbrio o que acontece” (TRAQUINA, 2012, p. 149). Sendo o relato honesto e 

equilibrado será sempre fiel à realidade, sem distorções de ponto de vista ou 

preferências pessoais sobre determinada ideologia, apenas expõe-se o fato em si 

como ele seja, nada mais. Tem origem em meados do século XIX, na constituição do 

News Journalism, submetida à ideia de separação entre fatos e opiniões, e ainda que 

a legitimidade e a credibilidade dos jornalistas se baseiam na crença social de que as 

notícias refletem a realidade (TRAQUINA, 2012, p. 151).   

A ideia central é que a “imprensa funciona como um espelho do real, 

apresentando um reflexo claro dos acontecimentos do cotidiano” (PENA, 2013, p. 125) 

e, por essa premissa, o jornalista seria um observador desinteressado em relação a 

uma ou outra facção relacionada com os fatos. A “observação desinteressada” pode 

ser vista como base para a ideia de independência no jornalismo, a partir da proposta 

de que jornalistas são parte independente e descompromissada com qualquer dos 

grupos de interesse em disputa. Sem considerar a eventual militância política de 

jornalistas, o posicionamento político de um jornal48 já oferece condições de 

                                                            
48No posicionamento político de um jornal de centro, direita ou esquerda, escolhe-se um dos grupos 

para apoiar, comprometendo-se com o “descompromisso” (conforme a Teoria do Espelho) na 
cobertura do fato em si, a partir da empatia do jornal por uma das ideologias no cenário político, 
refletindo-se também no âmbito econômico, social etc., enquanto perspectiva de mundo e formato 
ideológico do pensamento. Bauman (2000, p. 31) conclui que a busca do indivíduo pela política se 
baseia em “um desejo profundo insaciável” pela segurança, mas a ação política gera ainda mais 
insegurança diante da complexidade da vida moderna na realidade. Valores e interesses dos grupos 
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questionamento sobre a viabilidade do “espelho”, as opções diárias em pautar 

economia e deixar de pautar questões sociais caminham no mesmo rumo, por 

exemplo.  

Ainda no âmbito do questionamento sobre a Teoria do Espelho, 

observamos o dilema da objetividade. A objetividade (NEIVA, 2013, p. 404) pode ser 

conceituada como a qualidade que se constitui (ou pretende constituir) enquanto 

“representação fiel de um objeto”, não sendo possível no jornalismo uma objetividade 

literal; apenas se estabelece uma tentativa de aproximar-se da objetividade com 

relatos da apuração feita, testemunhos do repórter no local da ação e/ou com 

depoimentos das fontes. A objetividade (NEVEU, 2006, p. 109) se constitui em 

procedimentos da prática jornalística para que se desenvolva uma produção mais 

próxima possível desse conceito abstrato, seja na redação da notícia (por exemplo, 

aplicação de aspas para distinguir a fala das fontes da narrativa do jornalista), como 

também na organização da empresa jornalística, dividindo a produção em editorias e 

temas em cada grupo de trabalho, na atribuição de prioridade para fontes oficiais 

considerando-se que tenham mais autoridade para falar sobre fatos políticos e/ou 

econômicos e, ainda, decisões editoriais baseadas no “bom senso”, na repercussão e 

influência da notícia para o bem comum na sociedade.  Pereira Junior (2010, p. 58) 

considera cinismo nos manuais de redação dos jornais de que a objetividade deve ser 

perseguida (embora admitam que será impossível alcançar), como questão central 

destaca-se a crise instalada pela existência de diversas perspectivas, de fontes, 

pessoas diretamente envolvidas e com interesses pessoais, e ainda do próprio 

jornalista que cobre o fato. Se a meta de objetividade nos jornais é aplicada de forma 

cínica ou honesta depende da relação que o jornal desenvolve com jornalistas, fontes 

e público, a partir dos procedimentos e da transparência. 

Por um lado, a crença no paradigma da objetividade, no sentido mais 

dogmático e absoluto, tornaria a imprensa detentora de incomparável poder acima do 

Judiciário e Legislativo, próximo ao divino, de decretar a verdade caso a caso; por 

outro lado, a crença de que toda a imprensa é absolutamente tendenciosa tornaria 

inútil a produção noticiosa. Grande parte da imprensa produz um discurso institucional 

                                                            
sociais (CASTELLS, 2015, p. 207) constroem os posicionamentos políticos. Em síntese, o 
posicionamento político é baseado em escolhas, de uma perspectiva e ideologia política, descartando-
se outras no sentido geral.   
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de consciência sobre esse dilema e escolhe situar-se no meio, admitindo a 

impossibilidade da objetividade absoluta, mas propondo aproximar-se dela o máximo 

possível. O jornal Folha de S.Paulo (2001, p. 157), em seu manual, orienta que a 

notícia é produzida no: 

 
Puro registro dos fatos, sem opinião. A exatidão é o elemento-chave 
da notícia, mas vários fatos descritos com exatidão podem ser 
justapostos de maneira tendenciosa. Suprimir ou inserir uma 
informação no texto pode alterar o significado da notícia. Não desses 
expedientes [“suprimir ou inserir...”]. 

 

Também em O Estado de S.Paulo (1997, p. 231), o assunto pode ser 

assim observado:  

 
Precisão – O Estado considera sua obrigação publicar apenas notícias 
corretas e precisas; por isso, espera de seus repórteres o máximo de 
esforço, empenho e exatidão na apuração dos fatos, na divulgação de 
declarações e na descrição dos acontecimentos. Troque ideias, 
sempre que necessário. Não aceite como pacífica ou definitiva a 
primeira e única informação que receber. Discuta, pondere, duvide. 
Ouça sempre o maior número de pessoas e dê o desconto devido 
quando os dados lhe forem fornecidos por fontes ligadas a um dos 
lados. Se você tem de descrever algo que não viu, colha o máximo de 
depoimentos, reconstitua o fato com a maior precisão possível e não 
transmita ao leitor uma versão falha ou incompleta: sempre é tempo 
de incluir um elemento a mais na notícia. Se você esteve presente ao 
acontecimento, não hesite, da mesma forma, em fazer perguntas a 
pessoas que considere idôneas: elas sempre poderão enriquecer a 
sua matéria com detalhes que lhe podem ter passado despercebidos. 

       
 

Com isso os jornais Folha de S.Paulo (1992, p. 157) e O Estado de S. 

Paulo (1997, p. 231) demonstram como a ideologia do “espelho” é atualmente muito 

forte nas Redações, e esclarecem como as empresas orientam os jornalistas a 

praticarem a objetividade nas apurações, na reportagem e na produção do texto 

noticioso. Talese (2000, p. 70) afirma que o The New York Times tenta ser objetivo na 

cobertura das notícias, mas nem sempre consegue, reconhecendo que o jornal é feito 

por pessoas suscetíveis a falhas como qualquer ser humano, embora procure 

minimizar o problema com regras de apuração dos fatos e de coleta das versões sobre 

os mesmos. “Os repórteres de jornal teriam que cavar mais fundo em áreas e informar 

o público de modo mais completo”, explica Talese (2000, p. 216) sobre a orientação 

do NYT para a apuração de notícias, tendo como regra geral o descarte do 
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procedimento de simplesmente “registrar” o fato. Também o NYT (TALESE, 2000, p. 

472) procurou ao longo do tempo orientar seus repórteres a não expressarem opiniões 

no conteúdo editorial.   

Segundo Rothberg (2011, p. 9), “a economia de escala e a existência de 

compromissos privados prejudicam o campo da comunicação” e, nesse sentido, a 

imprensa encontra sério obstáculo na missão de cobrir os fatos da atualidade em 

nome da democracia e da cidadania, à medida que, na pauta ou no trabalho dos 

repórteres, estão influências de interesses das empresas jornalísticas. A apuração 

honesta e isenta daria lugar à apuração baseada na legitimação do trabalho 

jornalístico, da institucionalidade da empresa. Neste contexto, a Teoria do Espelho se 

apresenta em uma outra perspectiva, na qual os interesses comerciais das empresas 

jornalísticas constituem subliminar influência junto à opinião pública.  Essa influência 

institucional ganha significação à medida que os fundamentos de tal teoria podem vir 

a tornar-se excepcionais argumentos de propaganda para persuasão ao consumo do 

produto jornalístico. E isso se viabiliza à medida que for possível convencer o cidadão 

sobre o papel essencial do jornal para mantê-lo informado e de que por meio dele 

obterá as condições de interagir e influir no mundo em que habita. Afinal, a informação 

“descompromissada” serve a todos, independentemente do grupo ideológico a que 

pertença o cidadão, pois trata-se de notícias produzidas de forma “independente” e 

que apenas “refletem” a “realidade”.  

A partir do século XX, segundo Marshall (2003, p. 29), a influência dos 

interesses comerciais na produção do jornalismo se intensifica e gera distorções entre 

os históricos propósitos em torno da informação e um novo foco no entretenimento. A 

estratégia mercadológica e comercial tem induzido as empresas jornalísticas a 

investirem em novas táticas para seduzir o público, entretendo-o mais que 

informando-o. E, em tais circunstâncias, o jornalismo informativo vem ao longo do 

tempo perdendo consistência em relação às práticas anteriores: “o jornalismo 

engajado, idealista, revolucionário, palco de lutas ideológicas e debates sociais, 

latente nos séculos XVII, XVIII e XIX, teria dado lugar hoje a um jornalismo amorfo, 

insípido e vazio” (MARSHALL, 2003, p. 29).   

Marshall (2003, p. 29) alega que a nova realidade no jornalismo 

desprivilegia a cobertura de “matérias mais sérias”, que “exigem maior investigação e 

maior profundidade”. E, nesse processo, valorizam-se as “notícias de entretenimento” 
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que atraem mais atenção da audiência e, por serem de apuração mais rápida e 

superficial, apresentam menor custo operacional, mais convenientes para a empresa 

numa perspectiva de negócio. “A lógica do capital e do livre mercado flexibiliza o 

conceito e o processo de Newsmaking” (MARSHALL, 2003, p. 27). Desse modo, o 

autor contextualiza nas mudanças do mercado a emergência da teoria do 

Newsmaking em um ambiente de mercado do jornalismo industrial, de consumidores 

que demandam uma notícia de consumo rápido, de entendimento mais objetivo e 

atraente no aspecto visual. Vizeu (2010, p. 223) conceitua newsmaking e nos oferece 

condições de aprofundar a questão diante do desenvolvimento do jornalismo no 

século XX: “a preocupação central do newsmaking são as articulações, conexões e 

relações existentes entre a cultura profissional dos jornalistas, a organização do 

trabalho e dos processos produtivos”.   

Vizeu (2010, p. 224) destaca as circunstâncias das operações e práticas 

jornalísticas que se relacionam com a newsmaking: a pressão diária pelo fechamento 

(“deadline”) da edição, a onipresença e a imprevisibilidade de fatos a serem cobertos 

e apurados, a necessidade de “ordenar” o tempo e o espaço. São características da 

organização industrial da produção jornalística que influenciam as rotinas 

operacionais dos jornalistas nas Redações, nas relações com as fontes e nas 

concepções de quais fatos sejam notícias ao longo do tempo.  

Pena (2013, p. 128) sustenta que o “modelo teórico do newsmaking” se 

apresenta em contestação à Teoria do Espelho à medida que se pressupõe à 

produção jornalística uma interação com o público e com os diversos grupos de 

interesses, caracterizada por “pressão social” e pela “construção social de uma 

suposta realidade”, na qual os jornalistas não estão sozinhos na produção. A 

colaboração do público está integrada à produção industrial da notícia, seja no tocante 

ao respectivo impacto e à cobertura das repercussões de tal impacto, como às 

colaborações rotineiras do público na pauta e na remessa de informações úteis à 

cobertura. A teoria do Newsmaking se preocupa com a notícia, enquanto “perspectiva 

construtivista”49: “embora o jornalista seja participante ativo na construção da 

                                                            
49 A nota é um rápido esforço de conceituar Construtivismo e aplicar o conceito ao jornalismo. Segundo 

Winch e Gingell (2007, p. 52-53), trata-se de um conjunto de doutrinas sobre a “aprendizagem”, 
concebido por Piaget (apud WINCH; GINGELL, 2007), baseada na “ideia kantiana” de que a 
informação é originada no mundo, racionalmente organizada para torná-la o mais compreensível 
possível. Tem relação com o pragmatismo e a crítica acerca do propósito e viabilidade de alcançar-
se a verdade objetiva, constituindo um construtivismo radical. Os construtivistas modernos se baseiam 
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realidade, não há uma autonomia incondicional em sua prática profissional, mas sim 

a submissão a um planejamento produtivo” (PENA, 2013, p. 129).  

Nesse sentido, o jornalismo (PENA, 2013, p. 129) se estrutura em uma 

produção social entre jornalistas agregados a um esquema industrial e uma sociedade 

participante que consome, opina e influencia a sequência da produção. Para ordenar 

os fatos no tempo e no espaço, os jornalistas estruturam a produção submetidos à 

newsmaking (práticas padronizadas de produção da notícia), à noticiabilidade 

(critérios de seleção de notícias baseados em valores-notícia), a decisões em relação 

à prioridade a um determinado valor-notícia ou um fato relevante sobre outras 

ocorrências do momento. 

Sobre a tese de Newsmaking (WOLF, 2005, p. 194) repousam dois 

conceitos fundamentais do jornalismo: “a cultura profissional; a organização do 

trabalho e dos processos de produção”. A “cultura profissional” reuniria variadas 

táticas e retórica, estereótipos e rituais reunidos para fundamentar a concepção de 

um determinado “produto-notícia” (WOLF, 2005, p. 195), bem como as condições 

específicas de industrialização. Na “organização do trabalho”, determinam-se as 

condições pelas quais as estruturas de imprensa se adequam para a produção 

industrial da notícia, inserindo-se, nas práticas jornalísticas, a “cultura profissional” em 

padrões específicos que se estabelecem na produção diária de notícias. Assim, a 

noticiabilidade corresponde a um processo de seleção daquilo que atende ou não a 

requisitos estabelecidos e, do ponto de vista dos jornalistas, revela a “existência 

pública da notícia” em torno do fato selecionado.  

Em entrevista na Reuters, Raquel Stenzel50 declara que esses valores 

da notícia estão relacionados com os contextos associados ao fato, implicações e 

consequências para a vida comum do público, para a lucratividade de investidores no 

mercado. Para atender à demanda por informação contextualizada em uma 

perspectiva mais ampla entra a questão da formação do jornalista. O jornalista deve 

compreender o interesse do público para o qual escreve, ser capaz de atender a 

                                                            
em uma teoria cognitivista, que incorpora diferentes posicionamentos filosóficos para o entendimento 
da aprendizagem, o processo ativo de formação, o papel do interesse individual. No âmbito do 
jornalismo, a participação do leitor (consumidor de notícias) ganha cada vez mais importância numa 
dinâmica social que se insere no “pensamento progressista e pós-moderno”.  

50 As transcrições das entrevistas estão disponíveis na integra em Apêndices (Reuters, AP e O Estado 
de S. Paulo).  
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expectativas antevendo a importância dos fatos no momento em que estão 

acontecendo.  

Referindo-se à própria experiência prática na Redação da Reuters, 

Stenzel, como entrevistada, enfatiza os parâmetros das práticas jornalísticas 

características de newsmaking, já descritas anteriormente, vinculando a produção à 

demanda do público, e ainda à interação jornalista-público no processo de produção. 

A apuração de fatos que possam interessar a um maior número de pessoas torna-se 

um critério de pauta, mas também de resposta às expectativas do público, em um 

sentido de interesse econômico de atendimento da demanda. A introdução de valores-

notícia e avaliação da noticiabilidade de um fato que mereça ou não tornar-se notícia 

é normalmente51 focada nessa premissa da demanda. Ao longo do tempo, esses 

padrões de critérios de decisão (VIZEU, 2010, p. 225), do que constitui os valores-

notícia enquanto fatores de interesse do público na notícia, tornam-se uma cultura 

profissional de um jornal, de um universo de jornais no âmbito local, regional, nacional 

e mundial. Cada vez mais, o jornalista se forma na prática da interação com o público 

e com a constituição de uma percepção de pautas que melhor atendam à expectativa 

do público para o qual escreve, no segmento em que atua o jornal de circulação 

regional, nacional, internacional, com um posicionamento de mercado voltado para a 

cobertura econômica, política, ou geral. 

Em 1950, a teoria Gatekeeper (TRAQUINA, 2012, p. 151) se detém 

sobre o processo de decisão no fluxo diário de notícias. Destaca-se o papel individual 

no processo de produção jornalística, em que uma decisão desencadeia outras 

decisões, como “portões” (“gate”) em específicos momentos das sequências 

consecutivas de captura da informação, produção da notícia e consumo pelo público. 

Priorizando a perspectiva do jornalista (TRAQUINA, 2012, p. 153), a teoria ignora a 

influência da organização social da empresa jornalística para destacar a ação 

individual na seleção, o que o autor considera “visão limitada” sobre o processo de 

produção de notícias.  

No conceito de Gatekeeper (WOLF, 2005, p. 184), o jornalista é um 

“selecionador”, administra o controle de regras objetivas para conceder e negar a 

                                                            
51 Normalmente, porém, conforme já abordado, há os posicionamentos e as tendências institucionais 

do jornal que interferem no conceito pontual de cada jornal do que seja ou não notícia, considerando-
se a ideologia (de tais posicionamentos e tendências), flexibilizando-se a perspectiva de 
noticiabilidade diante dos fatos em cada editoria. 
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indivíduos ou a grupos sociais poder para participar dos cenários que se formam no 

fluxo diário da informação. Trata-se de um “controle do fluxo da informação em sua 

totalidade” (WOLF, 2005, p. 186), pelo qual o jornalista governa tal fluxo através da 

seleção das características de configuração da mensagem, dos elementos que a 

comporão, das formas de difusão, das fontes que manifestam particulares 

perspectivas. A principal consequência desse processo é que o jornalista (WOLF, 

2005, p. 187) torna-se protagonista no processo social de trocas de valores e ideias 

ao longo do trabalho cotidiano, redefine o pensamento ao invés de aderir a uma ou 

outra corrente dos grupos de influência na sociedade. 

Pena (2013, p. 133) é claro ao definir o conceito de gatekeeper como 

referente “à pessoa que tem o poder de decidir se deixa passar a informação ou se 

bloqueia”. O jornalista está cercado de opções muito variadas de temas e de fatos 

para noticiar, e deliberadamente decide o que seja notícia e, portanto, o que merece 

estar no fluxo de notícias diário no qual o público toma conhecimento da “realidade”, 

enquanto abstrato conceito de resumo de tudo que acontece de importante no mundo. 

A partir dessa intervenção diária do jornalista, o consumidor de notícias tem acesso à 

descrição da realidade por cenários formados de fatos, narrativas e a apresentação 

de vozes das fontes que representam determinada perspectiva sobre tais fatos; media 

e controla o fluxo dos conteúdos que serão consumidos pelo público.    

Kunczik (2001, p. 100-101) nos ajuda a compreender o gatekeeper e 

como se dá o trabalho de mediação do jornalista, à medida que acrescenta algumas 

condições para a atuação do mediador. Em primeiro lugar, deve abster-se da 

autopromoção, da crítica do ponto de vista pessoal. Em segundo, criar oportunidades 

de participação de um maior número de segmentos sociais para expressão no 

conteúdo em produção. E, por fim, eximir-se da demagogia, da manipulação, da 

postura de guia, para promover o diálogo, integrando correntes, grupos de diferentes 

pensamentos.  

Na teoria do Gatekeeper, o jornalista é um mediador, não elemento 

central, portanto, dar-se-á destaque ao personagem da história em que se insere o 

fato noticiado, e ainda, as consequências do fato para a população, ou para certo 

grupo social. Mas, a profusão de notícias diárias influencia a opinião pública, a partir 

de tal volume que demanda o desenvolvimento de um senso coletivo de organização 

intelectual dos fatos noticiados, uma Agenda. O agendamento dos fatos está 
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associado aos efeitos sociais do noticiário, do conteúdo entregue pela indústria do 

jornalismo; mediado, apurado e redigido por jornalistas; é absorvido, consumido e 

debatido pelo público, cidadãos que emitem opiniões e influenciam a pauta para a 

continuidade da produção, insistindo-se em temas já noticiados, introduzindo-se 

novos temas. Nesse contexto, a agenda (LARA, 2014, p. 33) está associada ao 

“interesse público” sobre alguns fatos e menos sobre outros, ou melhor, a percepção 

dos jornalistas e do jornal sobre a noticiabilidade maior ou menor de um fato. O grau 

percebido de noticiabilidade pelos jornalistas organiza a agenda na imprensa, e 

também junto à opinião pública. Tanto jornalistas quanto opinião pública qualificam a 

noticiabilidade nesse processo em torno de uma agenda, à medida que se gradua a 

importância dos fatos noticiados, estabelecendo-se a demanda por aprofundamento 

ou por atualização com fatos novos.   

A Agenda Setting, ou a teoria do agendamento (PENA, 2013, p. 142) 

“defende a ideia de que os consumidores de notícias tendem a considerar mais 

importantes os assuntos que são veiculados na imprensa”. Portanto, o público 

pautaria o debate coletivo, a troca de ideias, o diálogo, pelo roteiro de narrativas que 

se constitui no noticiário diário, enfim, no fluxo das informações jornalísticas.  Tem 

origem na década de 1920, e alcança maior destaque entre 1940 e 1960. Nessa 

ordem de pensamento, a imprensa recicla o conhecimento, resgata velhos e cria 

novos estereótipos enquanto produtos de obra para simplificar a compreensão da 

realidade. A crescente oferta de informações tenderia à simplificação de conceitos e, 

em consequência, à emergência de uma narrativa baseada em estereótipos para 

oferecer ao público condições de assimilar com mais rapidez o noticiário.  

No âmbito da agenda-setting (WOLF, 2005, p. 145), a imprensa produz 

“uma moldura interpretativa, um esquema de conhecimentos”, pelos quais se baseia 

a noticiabilidade, enquanto conjunto de informações que representam a realidade na 

perspectiva dos jornalistas. Não se trata então apenas de um conjunto diário de 

notícias; o noticiário torna-se a principal referência para a atualização sobre a 

“realidade”, pela qual o consumidor debate sobre as informações, opina, mas também 

toma decisões sobre a própria vida, sobre interesses coletivos.  

                    Lara (2014, p. 39) propõe uma questão básica: “de quem é a agenda? ”, 

recusando-se a creditar exclusividade para as indústrias jornalísticas, mesmo tendo a 

vantagem de organizá-la, o conteúdo é negociado com o público e se submete a 
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diversas influências de diversos grupos sociais. Ao longo do tempo, no século XX e 

no início do século XXI, a complexidade dessas negociações e relações foi se 

ampliando, exigindo do jornalista constantes aperfeiçoamentos nos perfis 

profissionais distintos em cada área de atuação, em editorias nos jornais, e mais 

especificamente em determinados assuntos que habitua-se a cobrir. Nas agências de 

notícias, a cobertura internacional pode ser ainda mais especializada, por setor 

econômico ou por órgão político federal, empresa estatal (como Petrobras, por 

exemplo), no caso da Reuters; ou com uma equipe reduzida na Associated Press, a 

habilidade se direciona para, em uma cobertura geral, haver o aprimoramento da 

percepção da noticiabilidade, em relação ao interesse do público mundial nas notícias 

brasileiras.   

Silva (2011, 102) acrescenta que o correspondente internacional deve 

ter uma mente aberta para ingressar em um universo cultural e geopolítico, liberto da 

ilusão de ser detentor de conhecimentos suficientes para compreender as novas 

dinâmicas sociais, culturais, políticas e econômicas que, em algum lugar no mundo, 

irá cobrir uma ou outra notícia. Diante da realidade dos Estados Unidos, Kovach e 

Rosentiel (2004, p. 274) enfatizam a necessidade de que o jornalista desenvolva uma 

consciência crítica que lhe permita atuar junto à diversidade, e ainda no plano coletivo, 

formar uma Redação que seja capaz de dialogar com diversos grupos sociais, 

diferentes linhas de pensamento. 

Stenzel da Reuters ressalta que o jornalista deve escrever bem, que seja 

capaz de correlacionar os fatos com as manifestações das fontes e retrospectivas do 

passado para interpretar o que acontece no momento. Cobrir as pautas nos gabinetes 

do poder ou nas ruas exige do profissional uma capacidade de fazer leituras que 

elevam a qualidade do trabalho, demanda principal do público, que é vista como 

informação completa. Enfim, contextualizada: “o cliente lê e precisa saber como [...]”, 

“por que é interessante saber daquilo”, “por que eu tenho que ler isso”, “qual a 

relevância desse assunto para mim? ”  (STENZEL, Reuters).  
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3.2. Rotinas produtivas no jornalismo internacional: relação com as agências, 
jornais e correspondentes 

 

Stenzel da Reuters assume que “o principal negócio da Reuters é o 

mercado”. Nesse sentido, a prioridade de cobertura da agência está no mercado, nas 

políticas (de investimento, de privatizações, de regulação e de infraestrutura) do 

Estado, nas condições de estabilidade da gestão pública que possam interferir na 

rentabilidade de investidores, na decisão de investir ou não investir. A agência se 

prepara para ter a notícia onde quer que ela aconteça, seja com correspondentes da 

equipe ou freelancers contratados para pautas específicas nos locais sem presença 

da agência.     

O entrevistado da AP destaca o diferencial em relação à Reuters no foco 

do noticiário geral, não somente nas pautas de economia. O noticiário diário nacional, 

os jornais e emissoras de TV, no Brasil, constituem uma base inicial para decisões 

sobre o que cobrir entre os fatos mais importantes do país que possam interessar aos 

clientes da agência no mundo. A relação entre editor-chefe, no Brasil, e 

correspondentes se estabelece em torno da discussão diária sobre como será a 

cobertura daquele dia, da sugestão de pauta à aprovação para cobrir. Em outros 

momentos, requer-se a iniciativa do correspondente para cobrir e fazer a matéria, 

enviar e ficar na expectativa de aprovação. A operação de cobertura de uma agência 

no Brasil é muito dinâmica, considerando-se a escassez de mão de obra jornalística, 

a rapidez em que os fatos se revelam e que o jornalista deve atuar para publicar 

eficientemente.  

  Cavalheiro (O Estado de S.Paulo) enfatiza a importância da editoria 

internacional para o jornal que trabalha. O Estado de S.Paulo tem apostado em pautar 

“grandes temas” que possam contextualizar uma análise do leitor em termos de 

política externa brasileira, política internacional, geopolítica, procurando atender à 

demanda do público por uma informação de conteúdo mais analítico, aprofundado. 

Enfim, representando a perspectiva dos jornais, na produção jornalística, a missão 

tem sido a de aprofundar grandes temas e trazer fatos atuais do dia no mundo. A AP 

no Brasil lida com a escassez de pessoal para atuar na cobertura geral, nos 

parâmetros de noticiabilidade internacional para notícias sobre o Brasil, e brasileiros. 

A Reuters assume o foco no mercado, para definir parâmetros de noticiabilidade 
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priorizando política e economia, dentro de um contexto de produção industrial 

multinacional, de produção e distribuição minuto a minuto.    

As diferentes realidades de ação no jornalismo internacional, nas 

redações e no âmbito externo (atuação de correspondentes em diferentes países) dos 

jornais, nas agências de notícias de diferentes condições operacionais induzem os 

jornalistas a enfrentarem desafios e lhe exigem capacidades diferenciadas em ralação 

aos jornalistas de outras áreas da profissão. Silva (2011, p. 103) enfatiza a importância 

da formação intelectual do correspondente internacional, e a experiência acadêmica 

continuada permite ao profissional agregar novas ideias, mudar as perspectivas para 

adequá-las aos novos desafios da realidade. 

Segundo Traquina (2012, p. 195), “o conhecimento de formas rotineiras 

de processar diferentes tipos de ‘estórias’ noticiosas permite aos repórteres trabalhar 

com mais eficácia”. Portanto, os estudos sobre a rotina das práticas de produção no 

jornalismo viabilizam o gradativo aperfeiçoamento da formação de jornalistas, bem 

como a atualização das referências na área. Nesse contexto da rotina, um dos 

principais problemas apontados por Traquina (2012, p. 197) é a interdependência 

entre jornalistas e fontes, em relacionamento regular estabelecem uma “relação 

simbiótica”, o que em nossa particular perspectiva prejudica a meta da pluralidade 

presente em grande parte dos manuais de Redação do mundo. 

A questão das fontes está relacionada com o espaço para vozes numa 

relação geopolítica e de mercado, em destaque para os países mais ricos, e em geral 

para as fontes oficiais, enquanto fornecedoras das informações e do discurso 

reconhecido pelo establishment. Segundo McBride (1983), essa situação está 

presente no mundo da comunicação desde a era da colonização e perdura até a 

atualidade com a predominância dos grandes grupos de comunicação, com a 

disseminação da desigualdade e a escassez de oportunidades para a expressão em 

pluralidade de vozes. Na época do Relatório McBride (1983), as empresas 

jornalísticas apresentam uma hegemonia muito maior na rede de comunicação 

mundial enquanto fornecedoras de informação.  
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3.2.1. Participação popular na produção jornalística 

 

Na atualidade, verifica-se uma crescente participação popular mundial, 

com a internet há uma ampliação do espaço para a opinião pública. O crescimento 

dessa participação popular no jornalismo (GONÇALVES; SANCHES, 2018) é uma 

consequência do compartilhamento de acesso às redes por meio da evolução 

tecnológica e do consumo popular cada vez maior de dispositivos que contribuem para 

integrar as pessoas por meio das redes sociais. 

Do ponto de vista da representatividade do pensamento social no mundo 

(FERRARI, 2014, p. 109), a narrativa se tornou “plural” à medida que inclui 

informações e manifestações do público que são recepcionadas em grande volume 

nas Redações. As contribuições populares enriquecem matérias e legitimam 

discursos de pautas preexistentes e/ou dão origem a novas pautas a partir da 

revelação de fatos desconhecidos. O mundo é cada vez mais mediado (THOMPSON, 

2014, p. 291), com novas responsabilidades individuais, coletivas e institucionais 

nessa mediação. A manifestação individual é cada vez mais uma demanda na 

imprensa, como também em todos os meios de comunicação. 

Essa inclusão da manifestação individual está sujeita a critérios editoriais 

de cada agência de notícias e jornal, sobre a avaliação do ponto de vista da 

noticiabilidade dos assuntos que tal ou qual manifestação aborda. A agenda ainda é 

mediada pela imprensa, com a crescente influência da opinião coletiva 

(STEINBERGER, 2005, p. 28-29), mas tal mediação é prejudicada pelo jogo de 

interesses que se verifica na pauta e na perspectiva de noticiabilidade praticada no 

noticiário, no fluxo noticioso. Os interesses estão presentes na demanda por um 

determinado tipo de notícia e não de outro; pela legitimidade de determinada fonte e 

não de outra; pelo esclarecimento sobre determinado assunto e não de outro; pela 

cobertura de fatos ocorridos em determinado território e não de outro. 
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3.2.2. Relação do jornalista com a pauta e com as fontes 

 

A relação entre jornalistas e fontes tornou-se “um negócio” (TRAQUINA, 

2012, p. 198) à medida que envolve empresas e respectivos interesses comerciais, o 

trabalho de assessores de imprensa e de relações públicas, advogados (para 

defender a liberdade de expressão e o direito de resposta), políticos movidos por 

objetivos eleitorais e funcionários públicos ávidos por reconhecimento. Nesse sentido, 

o “negócio” citado por Traquina (2012, p. 198) se ritualizou ao longo do tempo, com “a 

necessidade de a matéria fornecida assumir certas formas e seguir certas 

convenções”, bem como pelo “reconhecimento que um timing cuidadoso da 

informação divulgada pode influenciar a cobertura, mas também o conteúdo da notícia 

publicada”. De um lado, a relação jornalista-fonte é muito valorizada no mercado de 

trabalho a ponto de os jornalistas serem recrutados por terem expressivo número de 

contatos com fontes oficiais (assim serem considerados especializados); por outro 

lado, as fontes procuram aprender a se relacionar com jornalistas e expressar da 

melhor maneira uma informação em entrevista, assessores de imprensa e relações 

públicas escolhem cuidadosamente o momento para fornecer uma informação, para 

enviar um release ou nota à imprensa; ou para determinado repórter visando 

consolidar a relação, com exclusiva52.  

No contexto da imprensa dos Estados Unidos (BAGDIKIAN, 1993, p. 

136-147), os interesses comerciais (mercado publicitário) e a produção de conteúdo 

estão interligados, contemplando majoritariamente a expressão das elites econômicas 

e sociais. Os anúncios são muito caros e as notícias se incluem entre um anúncio e 

outro para reforçar a legitimidade não só do conteúdo produzido, mas particularmente 

a legitimidade dos discursos comerciais publicados por quem tenha dinheiro para 

anunciar. Nesse sentido, a grande vantagem de trabalhar na Reuters “é a 

independência” (STENZEL, Reuters), afinal a agência não se remunera em anúncios, 

mas sim com os assinantes (imprensa e investidores), mas, em ponto de vista diverso, 

parte da demanda da agência é constituída por matérias que atendam os interesses 

editoriais dos meios de comunicação que assinam o serviço, a outra parte dessa 

                                                            
52 No jargão jornalístico, exclusiva se caracteriza como concessão da fonte a um único jornalista, jornal 
ou agência de notícias, para uma entrevista ou fornecimento de informações que somente aquele 
veículo publicará, em primeira mão. 
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demanda são investidores (consumidores de notícias financeiras e políticas de 

recepção instantânea), portanto, a elite econômica.  

As exigências nesse mercado de trabalho são cada vez maiores para 

atender essa demanda de notícias que visam dar conta da cobertura de um mundo 

cada vez mais complexo no dia a dia. Segundo Pinto (2014, p. 24), “para ser bom 

jornalista, é preciso estar muito bem informado e dominar o assunto que cobre”. Nesse 

sentido, o trabalho jornalístico bem qualificado requer não somente que as matérias 

sejam produzidas com a compreensão dos fatos, mas torna-se essencial que o 

jornalista tenha desenvolvido um senso crítico sobre o mundo, nos fenômenos da 

atualidade, nas perspectivas de futuro para a humanidade e para a vida na terra, para 

as perspectivas do mercado internacional em termos de benefícios e riscos sociais 

para o cidadão, o público. O trabalho do jornalista em conjunto (TEMER, 2014, p. 140) 

torna-se obra coletiva dos meios de comunicação dando conta de uma diária 

perspectiva de atualidade sobre a complexidade do mundo. 

A entrevistada da Reuters reforça a importância do conhecimento 

individual e do relacionamento com as fontes no trabalho jornalístico. O jornalista que 

pretende atender às exigências (do mercado, dos assinantes do serviço, no caso da 

Reuters, do público, no caso dos meios de comunicação em geral) deve ter 

conhecimento profundo em determinada área (economia, política etc.) e conhecer 

fontes representativas, principalmente oficiais, oficiosas e especialistas53. Isso é ainda 

mais relevante no jornalismo internacional, tratando-se de correspondentes que atuam 

a distância para seu empregador em algum país estrangeiro ou um jornalista nativo 

que trabalha para agências internacionais, jornais estrangeiros. 

E por que a primazia para fontes oficiais, oficiosas e especialistas na 

cobertura dos fatos do dia? A prioridade do repórter é relatar a ocorrência apontando 

no relato implicações e consequências para o público, para a vida do leitor, para os 

investimentos do consumidor de informação que precisa acompanhar a cada minuto 

as perspectivas do futuro. Essas fontes citadas possuem dados acumulados sobre o 

fato em apuração, conhecem as circunstâncias que serão levadas em conta para a 

tomada de decisão do governo ou das empresas; se não tiverem dados, isso também 

gera uma pauta (Como decidirão sem dados? Por que não os têm? Falta de 

                                                            
53Essas fontes estão caracterizadas a seguir, neste tópico no capítulo. 



147 

 

planejamento? Tal falta implica em previsível fracasso?). Em outra medida, tais fontes 

reproduzem o discurso do establishment. E esse discurso também é compartilhado 

pelos meios de comunicação, pelos editores ao pautarem um assunto ou deixar de 

pautar o que não considerarem notícia. 

A imprensa cobre o Estado porque este é importante para a sociedade 

(TEMER, 2014, p. 261), assim, é natural que as notícias explorem as relações do 

poder com a sociedade, os fatos que ajudem o público a delinear perspectivas para o 

futuro. Considerando o total de fontes citadas nas 74 matérias em nossa análise de 

conteúdo, 46,7% são oficiais e oficiosas54, sendo que a entrevistada da Reuters 

justifica tal prioridade por serem agentes de mudanças no ambiente dos fatos 

relatados (ex. ministro da fazenda, presidente do Senado etc.). Erbolato (1991, p. 183-

188) classifica as fontes como “fixas” (frequentes nas matérias) e “fora da rotina” 

(eventuais), destacando como fixo o porta-voz ou fonte “autorizada” que representa 

uma autoridade (presidente da República, ministro da Fazenda etc.) e o governo em 

si. Especialistas são exemplos de fontes eventuais no sentido de explicar questões 

mais ou menos complexas em que os fatos a serem noticiados estão inseridos (como 

rituais jurídicos de um julgamento; fundamentos econômicos de determinado 

comportamento na bolsa de valores, da subida ou queda de uma estatal na cotação). 

O entrevistado da AP acrescenta que as fontes estão intimamente 

associadas à seleção de pautas e do agendamento noticioso, algumas vezes, a 

reportagem começa com uma indicação da chefia, por outras dá-se na iniciativa do 

correspondente. A escolha das pessoas ou instituições que entrarão na matéria como 

fonte depende das características da matéria e, em muitos casos, a fonte é que 

provoca a apuração, não o assunto. Em reportagens investigativas, uma forma de 

começar é através da informação concedida por fontes anônimas e oficiosas. Em uma 

matéria de política é natural que as fontes oficiais se manifestem, embora também 

sejam desejáveis o contraponto e a voz independente. Nas matérias de rua, é 

esperado que as testemunhas se expressem, mas caso a caso outras fontes serão 

exigidas para explicar o fato apurado. 

Na editoria internacional de O Estado de S.Paulo (entrevistado 

Cavalheiro), grande parte do trabalho é contextualizar o conteúdo que chega do 

                                                            
54Em 165 fontes citadas nas 74 matérias da amostra, 77 são fontes oficiais e oficiosas (67 oficiais e 10 

oficiosas) representando 46,7% das fontes. 
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exterior para a compreensão do leitor brasileiro, com valores-notícia próprios para a 

edição. As matérias episódicas de relato mais rotineiro são publicadas pelo fluxo das 

agências de notícias que trazem farta informação disponível. Os fatos que exigem 

uma apuração mais aprofundada, uma informação mais específica para a percepção 

do público brasileiro (que difere da percepção de um público em outro jornal 

estrangeiro) têm na atuação da correspondente solução para apuração e produção de 

matérias adequadas. 

O aprofundamento da análise sobre a relação jornalista-fonte 

(MORETZSON, 2002, p. 68) viabiliza a ampliação do conhecimento sobre “a 

dimensão política no estabelecimento daquilo que será considerado notícia”, bem 

como sobre a abordagem respectiva que se aplica na produção noticiosa. Por um 

lado, os repórteres se inserem em um jogo de curiosidade e, por outro, em um jogo 

de sedução. Tanto fontes quanto jornalistas procuram despertar o interesse de um ao 

outro, convencer e conquistar confiança. Assessores de imprensa treinam as fontes 

como falar, o que não falar, como não falar sem despertar curiosidade, como despertar 

curiosidade para o que interessa falar.   

Em um esforço de conceituar a fonte, Pena (2013, p. 57) define-a como 

origem de informações, autoria de versão de fatos, diversificação de pontos de vista: 

“A fonte de qualquer informação nada mais é do que a subjetiva interpretação de um 

fato”. A fonte pode ser, segundo Traquina (2013, p. 115), a solução para otimizar o 

trabalho na rotina diária da produção da notícia. O jornalista encontra-se envolvido em 

várias pressões: o tempo para publicar, o imediatismo e a natureza perecível do 

produto, a anarquia da ocorrência de fatos. São dificuldades para encontrar fontes em 

tempo hábil e publicar matérias dando conta dos fatos, o mais próximo possível da 

realidade, mas também há que levar em conta não somente o conhecimento da fonte 

sobre o fato, mas também suas intenções.  

Para atender à nossa necessidade de conceituar a fonte, acrescentamos 

aqui as definições da categoria “Fonte” utilizadas em nosso estudo de análise de 

conteúdo do conjunto das 74 matérias captadas nos jornais pesquisados. Foram 

citadas 165 fontes, com uma média de 2,23 fontes por matéria, ou seja, entre 2 a 3 

fontes por matéria, em média. Em março de 2016, a reportagem “Detenção do ex-

presidente brasileiro causa preocupação na Suprema Corte” (Reuters/The Guardian) 

apresenta 11 citações de fontes; enquanto 25 matérias (32%) trazem apenas uma 
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fonte citada, e 8 matérias não citam qualquer fonte (2 de The Guardian e 6 de Le 

Fígaro) correspondendo a 10,9% do total da amostra.  Essa relação das fontes com a 

produção noticiosa será aprofundada no quarto capítulo. Nesta parte do trabalho é 

necessário pontuar os tipos de fontes com as quais trabalhamos no presente estudo:  

 

 
o Oficial: Representantes de Governos, empresas, associações e organizações, 

com autorização para falar. Executivo, Legislativo e Judiciário, dos níveis: federal 
ao municipal. Segundo Pena (2013, p. 62), são as mais tendenciosas, por 
interesses próprios tendem a omitir parte do que sabem e declarar o que seja 
estratégico vir a ser divulgado. “As fontes oficiais são as fontes dominantes na 
produção da notícia” (TRAQUINA, 2013, p. 116). Existe uma primazia de acesso 
junto aos jornalistas, ao mesmo tempo, os jornalistas buscam imprimir uma 
“certificação” da informação noticiada. Na Amostra analisada, a fonte mais citada 
foi a do tipo “Oficial” (67 citações), com 40,6% do total das fontes. 
 

o Anônima: Fala em “OFF”. Não é identificada na matéria. Declara fatos sem se 
identificar. Segundo Pena (2013, p. 62), abre-se a possibilidade de utilizar fontes 
sem credibilidade, mas com declarações importantes na perspectiva do jornalista, 
bem como fontes da internet, das quais pouco se conheça. Com base em Lage 
(2005, p. 64), muitas fontes anônimas são oficiosas que solicitam declarar-se em 
“OFF”, considerando-se uma relação de confiabilidade entre fonte e jornalista. A 
fonte “Anônima” (27 citações) se apresenta em segundo lugar, com 16,4% das 
fontes (165 no total). 

 
o Outros Veículos: Citando outro veículo. Segundo Pena (2013, p. 62-64), no 

passado, os veículos de imprensa eram majoritários produtores de conteúdo e 
informação, mas atualmente redes sociais, internet, constituem uma diversificação 
cada vez maior na informação, da expressão e da manifestação. Ainda assim, os 
veículos de imprensa preservam força como fonte secundária de informação, 
publicada, disseminada por critérios jornalísticos reconhecidos. “Outros Veículos” 
(19) representa 11,5% das fontes citadas no total.  
 

o Contraponto: Acusado, representante do acusado ou aquele que tiver sido citado 
de forma negativa. Representa o “outro lado” da tendência da narrativa baseada 
em acusações e em informações de fontes oficiais, oficiosas e anônimas. 
“Contraponto” (13) representa 7,9% das fontes. No Manual da Folha de S.Paulo 
(2001, p. 26), essa fonte é descrita como fornecedora de versão alternativa à oficial 
ou “original”, permitindo-se cruzar informações. Em nossa pesquisa, trata-se de 
alguém que seja acusado de algo, e lhe seja dada a oportunidade de defender-se, 
apresentando a própria versão dos fatos. Dar voz ao acusado se situa nesse 
estudo enquanto procedimento ético da prática jornalística. Essa questão ética 
(KOVACH; ROSENTIEL, 2004, p. 119) está associada ao “jornalismo de 
verificação”, na tradição da investigação demorada e criteriosa que se contrapõe 
à tendência atual (intensificada no jornalismo digital) de produção e publicação 
rápida que compromete os antigos padrões de checagem. 
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o Testemunha: Vivenciou os fatos, seja como vítima, espectador, ou delator. 
Segundo Pena (2013, p. 63), valoriza a narrativa ao incluir experiência pessoal 
enquanto representação do fato há também as oportunidades de manifestação de 
amigos do personagem que tenha no foco central o indivíduo. “O testemunho é 
normalmente colorido pela emotividade e modificado pela perspectiva [...]” (LAGE, 
2005, p. 67). Nesse sentido, o jornalista deve ter cuidado para considerar 
expressões e partes do depoimento. “Testemunha” (12 citações) representa 7,3% 
das fontes. 
 

o Oficiosa: Segundo Pena (2013, p. 62), fala informalmente pela instituição a que 
está vinculado, mesmo não sendo um representante reconhecido expressa 
informalmente a perspectiva oficial, ainda que sem autorização para se manifestar. 
A fonte oficiosa se legitima à medida que conhece aspectos específicos, apresenta 
envolvimento nas organizações públicas ou privadas que estejam no centro do fato 
apurado. Com base em Lage (2005, p. 64), geralmente expressam interesses 
particulares nas instituições, tornam-se importantes quando apresentam manobras 
internas. “Oficiosa” (10) representa 6,1% das fontes. 
 

o Independente: Segundo Pena (2013, p. 62), não tem vínculo com as instituições, 
mas pode já ter trabalhado na instituição em questão. Na política, pode ser de 
oposição ou situar-se em posicionamento equidistante entre o poder e a oposição. 
Dessa forma, se diferencia das Fontes Oficiais e Oficiosas. Também podem ser 
ex-funcionários, profissionais de mercado, pessoas com experiência reconhecida. 
“Independente” (10 matérias) representa 6,1% das fontes. 
 

o Especialista: Segundo Lage (2005, p. 64), se caracteriza como fonte secundária, 
pela qual o jornalista busca versões ou interpretações de fatos, a partir de pesquisa 
científica, de uma experiência técnica. Possui conhecimento reconhecido na 
imprensa, junto ao público, seja técnico, acadêmico ou histórico. Pode opinar sobre 
o contexto da realidade. “Especialista” (7) representa 4,3 % das fontes. 
 

 

As fontes oficiais enquanto políticos têm foco em aumentar o 

desempenho eleitoral e na manutenção do poder, enquanto empresários têm metas 

comerciais ou institucionais (divulgação da marca e valores associados). Fontes 

anônimas somente se forem oficiais ou oficiosas que desejem manter-se no 

anonimato, embora haja um número muito maior de fontes anônimas que não 

recebam treinamento. As fontes oficiosas compõem um grupo formado por 

assessores de fontes oficiais, funcionários públicos empregados de empresas em 

posições de liderança que almejam futuramente conquistar postos de trabalho mais 

avançados, com mais poder. A posição de independência para uma fonte está 

relacionada com o reconhecimento da respectiva legitimidade pelos grupos de poder 

e pela sociedade, quanto ao posicionamento equidistante em relação aos conflitantes. 

O especialista é uma fonte legitimada pelo reconhecimento diante do grau de 
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conhecimento específico que possua, experiência técnica ou experiência de sucesso 

diante de fatos similares. Na situação de contraponto, acusados precisam expressar 

claramente uma defesa convincente para que possam inspirar no público dúvidas 

sobre acusações que lhe atingem.  

Enfim, as fontes necessitam de uma capacidade acima da média para 

expressar com clareza ideias e opiniões de acordo com objetivos próprios, mas 

alinhados com os interesses da sociedade e da imprensa. Uma testemunha não 

precisa de treinamento para expressar a relação momentânea com o fato por si vivido, 

tampouco, em geral, possui interesses próprios para manifestar-se além da boa 

vontade em compartilhar a impressão pessoal (pelo menos supõe-se que não possua 

interesses). Algumas fontes são treinadas por assessores de imprensa e relações 

públicas: como falar para agregar credibilidade, gestos e palavras adequados e 

inadequados; quando ficar calado, negar informação ou redirecionar a conversa para 

um foco de interesse do entrevistado. A demanda por treinamento das fontes 

(MORETZSON, 2002, p. 68) não se dá por todas as pessoas que são citadas na 

imprensa internacional. São pessoas que dispõem de recursos para contratar os 

serviços desses profissionais, bem como possuem algum objetivo de lucro ou 

vantagem pessoal na relação fonte-jornalista. 

Como qualquer jornalista, o correspondente internacional (SILVA, 2011, 

p. 113) deve ser cético, consciente de que a qualidade do próprio trabalho depende 

da manutenção de uma “rede de contatos” composta por pessoas “bem informadas”. 

Mas também refletindo que cada pessoa tem interesses particulares e institucionais 

(das instituições às quais esteja vinculado). Atua em um outro país em que “seu 

próprio futuro e de sua família não estão em jogo”, mantém o olhar de estrangeiro e 

de desinteresse pessoal (por um dos lados) para apurar com profundidade questões 

mais ou menos complexas na política, economia, segurança e de interesse humano 

(saúde, meio ambiente, comportamento, história, cultura etc.).  

A tradicional fronteira cultural entre os povos é rompida a partir do 

momento em que o conhecimento se dissemina no contexto do debate sobre 

problemas mundiais, se insere nas notícias, que se explica complexidades 

estrangeiras numa perspectiva mais compreensível diante das diferenças dos pontos 

de vista em cada lugar, junto a cada público. Explica Natali (2011, p. 78) que, para 

cobrir o mundo, o repórter deve compreender e correlacionar grandes temas com os 
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fatos do dia a dia, questionar as fontes com base em tais temáticas, como a correlação 

entre distribuição de renda e criminalidade na América Latina, a relação do terrorismo 

com o comércio internacional de armas de fogo e químicas, a influência das limitações 

de direitos humanos na geração de contingentes terroristas, a desigualdade55 entre 

os povos (polarizando o alto consumo nos mais ricos com outra realidade nos mais 

pobres de prostituição infantil, deficiência educacional, poluição e destinação 

inadequada do lixo).  

Esse conhecimento essencial serve para capacitar a observação de 

determinado fato no contexto internacional, mas não para tornar alguém autoridade 

intelectual no sentido de subjugar a opinião e a argumentação das fontes.  Para Bial 

(1996, p. 97), alguns repórteres exageram nas perguntas com respostas embutidas 

como se desejassem demonstrar ao entrevistado ou ao público um profundo 

conhecimento sobre o assunto, acabam apresentando “cinismo [...] e desprezo pelo 

ofício” do jornalismo a medida que se esforça para destacar-se ao invés de manter a 

neutralidade.   

Sintetiza Lage (2005, p. 23) que o repórter é um representante do leitor. 

Os consumidores de notícias delegam poder de representá-los para estar onde não 

podem estar, perguntar o que desejam e extrair respostas daqueles que são 

responsáveis por interesses coletivos. Nesse sentido, a rotina produtiva do jornalismo 

no dia a dia se processa para atender a essa delegação: na pauta de assuntos que 

interesse a um maior número de pessoas; na entrevista de pessoas que de fato 

respondam pelos assuntos de interesse; na narrativa que viabilize ao público uma 

perspectiva o mais próximo possível da realidade, com diferentes versões do fato 

narrado. 

O desenvolvimento das comunicações suscitou uma expectativa geral 

sobre o rompimento com a tradição (THOMPSON, 2014, p. 250), mas, ao contrário, a 

                                                            
55 A questão sobre igualdade e desigualdade se relaciona com a crença de que “as sociedades 

deveriam aspirar a tratar seus membros de maneira mais igualitária” (OUTHWAITE et al., 1996, p. 
372), ao longo de muitos séculos vem restringindo-se ao âmbito religioso e, no século XX, passou a 
conquistar “posição central no pensamento” social. No cerne da questão está uma articulação 
ideológica (MÉSZÁROS, 2012, p. 104) sobre as necessidades sociais, em que uma classe 
hegemônica busca restringir o dimensionamento dessas necessidades para manter o controle na 
distribuição de poder. Para Drucker (1999), a desigualdade é resultado de fracassos do Estado em 
múltiplos sistemas políticos no mundo de administrar o gigantismo das próprias políticas, do mercado 
de atender a múltiplos interesses sociais, e com o crescente desenvolvimento tecnológico e a 
emergência estratégica do conhecimento novos desafios são agregados.  
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imprensa vem, ao longo do tempo, reforçando-a, e a tradição torna-se cada vez mais 

dependente dos meios de comunicação para a própria manutenção. Tal relação se 

verifica na escolha de valores-notícia para pautar assuntos ou deixar de pautar; na 

seleção de fontes, particularmente, na prioridade de fontes oficiais sobre outras; na 

prioridade dos fatos políticos e econômicos sobre outras pautas. 

A definição de rotina de produção no jornalismo depende basicamente 

do conceito de notícia, numa relação entre o processo e a obra propriamente dita. 

Ora, Lustosa (1996, p. 17) define notícia como: “a técnica de relatar um fato”.  Segundo 

Pena (2013, p. 71), a notícia nasce de escolhas negociadas de um fato entre muitos 

outros conhecidos que ganharão evidência após a publicação do relato objetivo, ou 

aprofundado com análise das respectivas implicações. E tal negociação se dá no 

âmbito das relações diárias entre fontes e repórteres, repórteres e editores, editores 

e diretores de Redação, nessa sequência ou em sequência inversa. 

Desse modo, se a notícia se fundamenta no relato factual de interesse 

do público, a rotina de produção no jornalismo se baseia no esforço coletivo de 

jornalistas para dar conta de um noticiário que satisfaça o consumidor de notícias. As 

pessoas que formam o público anseiam no dia a dia por uma perspectiva de 

conhecimento que corresponda à realidade, de acordo com interesses profissionais, 

culturais, intelectuais, de lazer e entretenimento. Tal satisfação coletiva é decisiva 

para a manutenção da delegação mencionada por Lage (2005, p. 23). Empresas de 

comunicação e jornalistas empenham a credibilidade institucional nesse desafio diário 

pela sedução, conquista e reconquista do interesse do público pelas notícias 

produzidas, e pelas quais são novamente delegadas ao oficio de cobrir e relatar novos 

fatos.   

A demanda satisfeita reforça a delegação do jornalista para cobrir e 

narrar fatos, do veículo de imprensa para fornecer notícias. Esse processo é muito 

antigo, remonta às origens da imprensa, mas intensifica-se com “a passagem da 

imprensa artesanal à imprensa industrial, da pequena à grande imprensa” (SODRÉ, 

1983, p. 391). Trata-se, ao longo do tempo, de condição de sobrevivência da 

estratégia de conquistar interesse e atenção de um maior número de pessoas, de 

assegurar credibilidade e fidelidade junto a um crescente contingente de 

consumidores de notícias. 
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Nesse contexto da produção jornalística, é importante ressaltar dois 

lados da questão: o lado humano do profissional jornalista, no contexto da rotina 

produtiva, e o lado da obra coletiva dos profissionais da Redação, contextualizada na 

cultura organizacional do veículo, nos valores do grupo de trabalho e nos princípios 

institucionais descritos na linha editorial.  Kunczik sustenta (2001, p. 37-49) que cada 

jornalista contribui para a obra coletiva do noticiário perseguindo ideais de ética e de 

“verdade”56 [no sentido abstrato], seguindo rituais preestabelecidos e negocia as 

condições de produção para relacionar informações e depoimentos numa narrativa 

que atenda a expectativa do público.   

Schudson (2010) menciona a emergência de uma “cultura crítica” na 

imprensa dos Estados Unidos, a partir de 1960, como meio de incluir as correntes de 

oposição, enquanto fontes de caráter plural. À medida que a realidade se torna mais 

complexa, se faz cada vez mais necessário a inclusão de novas vozes que possam 

contribuir para a construção da narrativa que descreva tal complexidade. Essa 

tendência se contrapõe à prática conservadora de priorizar espaço para vozes das 

elites econômicas e políticas, que reafirmem continuamente os discursos 

hegemônicos. 

O trabalho jornalístico nas agências de notícias é marcado pela profusão 

de conteúdo em forma de notícias que circulam no fluxo estabelecido entre agência e 

clientes (meios impressos, audiovisuais e digitais; e ainda assinantes do mercado 

financeiro). É um trabalho de “provedores de notícias por atacado” [tradução nossa] 

(MACGREGOR, 2013, p. 35) e, que, durante muito tempo, se publicavam matérias 

em jornais sem o crédito das agências, tornando empresas como a Thompson Reuters 

e AP pouco conhecidas do grande público.  Segundo MacGregor (2013, p. 37-41), 

                                                            
56 Esta nota é um rápido esforço de conceituar Verdade e aplicar esse conceito no jornalismo. 

Conceituar verdade (MAUTNER, 2011) tem interessado a muitos filósofos e gerado muitas teorias, de 
modo geral a verdade está relacionada à oposição de falso, espúrio, desleal; destacam-se teorias 
sobre a correspondência do que seja com o que não seja verdadeiro, sobre a coerência, sobre a 
lógica, entre outras. Em uma perspectiva positivista, Kovach e Rosenstiel (2004, p. 61-66) consideram 
a verdade como primeiro princípio e principal obrigação no jornalismo, embora a definição seja 
confusa na prática das redações, mas a promessa de veridicidade foi se consolidando ao longo do 
tempo na evolução do jornalismo, recusando-se os vieses da filosofia, firma-se na natureza reativa e 
prática em relação aos fatos apurados. Outros autores propõem uma perspectiva mais crítica. Na 
busca da verdade (CHOMSKY, 2017, p. 36) procura-se construir uma representação da “realidade” 
associada a uma argumentação de determinado ponto de vista, mais ou menos manipuladora. A 
grande maioria das notícias (BAGDIKIAN, 1993, p. 254) é baseada no conhecimento público e 
“endossada” por personagens considerados importantes. As notícias seriam versões da realidade 
mais ou menos próximas da abstrata verdade. 
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algumas condições tecnológicas e geopolíticas tornaram-se decisivas para a 

internacionalização das operações das agências. Em primeiro lugar, o telégrafo por 

linhas em postes criou a independência sobre os meios terrestres de transportes e as 

asas de pombos-correios. A seguir, os cabos transcontinentais submarinos para 

telégrafo criam as primeiras conexões internacionais alimentando o fluxo de noticiais 

tanto para a imprensa internacional quanto para o mercado financeiro. Os conflitos 

internacionais e os interesses comerciais no século XX pressionam as nações mais 

ricas e emergentes a uma integração. Por fim, a rede global digital e as redes sociais 

contribuem cada vez mais para integrar as empresas de comunicação e o público, o 

que contribui para intensificar a fluidez do fluxo de notícias e intensificar a interação 

na relação produção e consumo de notícias. Atualmente, os principais desafios 

enfrentados pelas agências (MACGREGOR, 2013, p. 50) se constituem nas diferenças 

culturais, como a rejeição islâmica pelo conceito de taxa de juros; nas diferenças 

socioeconômicas entre nações com relação ao consumo e à renda; as diferenças 

sobre “interesses culturais e sensibilidades” [tradução nossa] que demandam uma 

produção mais adaptada a cada região. Há, portanto, emergência de constantes 

interferências. 

Tal problema de abordagem é vivenciado por correspondentes de 

agências de notícias e de jornais estrangeiros, como já mencionado (SILVA, 2011, p. 

113; NATALI, 2011, p. 78), de fazer correlações com grandes temas e o noticiário do 

dia a dia. Trata-se de uma dificuldade da imprensa internacional em lidar com a 

diversidade, de compreender as diferenças pontuais entre os problemas das 

populações dos países mais ricos e dos países mais pobres. Há, no mundo 

(REINERT, 2016), um processo histórico de distribuição de riquezas, da colonização 

à Terceira Revolução Industrial e à era do conhecimento, em que a cada ciclo 

econômico algumas nações entre as mais poderosas agregam condições melhores 

de competitividade e outras, quando muito, tornam-se fornecedoras de matéria-prima 

para as outras mais ricas. Tal divisão se traduz nas condições desiguais de educação, 

geração de oportunidades em formação profissional e vagas de emprego, 

desenvolvimento das competências em cada sociedade.  

Kissinger (2015, p. 16) destaca que as negociações entre países 

envolvem conflitos, impasses de interesses contrários, mas buscam soluções que 

venham a ser “justas” e um consenso que agregue legitimidade aos acordos. Mas, 
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observando criticamente a forma que as nações negociam (KISSINGER, 2015, p. 16), 

os acordos não visam estabelecer condições plenamente favoráveis aos acordantes 

de forma igualitária, demanda o lado mais fraco alguma vantagem em relação à 

condição desigual anterior e o lado mais forte busca ampliar a hegemonia com novas 

vantagens estratégicas. A equação social resultante tende a ser de manutenção da 

situação descrita, com desigualdade política entre as nações, entre os povos que 

atuam no mercado também em condições desiguais de comércio internacional. O 

equilíbrio no mundo poderia ser alcançado (REINERT, 2016, p. 345-378) com a 

construção de um sistema de “renda média” (rendas nacionais em equilíbrio), mas o 

jogo atual de interesses envolvendo a hegemonia constitui obstáculo. 

Lembra Matos (2013, p. 49) que a evolução da economia colonial para 

o “capitalismo global” acompanha a transferência do capital britânico na produção de 

commodities (matéria-prima para a indústria europeia) para o mercado financeiro 

(especulação de ativos, descentralização mundial da indústria com comércio de ações 

em bolsas). Tal movimento foi gradualmente retirando recursos dos mercados 

regionais, para constituir uma nuvem de recursos voláteis que circulam no mercado 

internacional, investindo-se onde seja mais lucrativo em determinado momento.   

Para ilustrar essa dificuldade de a imprensa internacional escrever sobre 

a América Latina, e mais propriamente o Brasil, destacamos aqui a perspectiva de um 

correspondente do NYT. Segundo Rohter (2008, p. 142), escrever sobre a política 

brasileira é olhar “para um copo meio cheio ou meio vazio, dependendo de como se 

prefere vê-lo”, destacando a sequência interminável de escândalos que fomentam a 

desilusão e comprometem a credibilidade das instituições públicas, condenando 

principalmente a corrupção e a incapacidade das autoridades em reprimir os desvios 

criminosos. Essa análise não comtempla uma reflexão sobre desigualdades na 

América Latina, sobre a histórica falta de oportunidades para a educação nos países 

mais pobres (em destaque a América Latina) e a relação que a educação tem na crise 

de cidadania. A obra é de 2008, aproximadamente dez anos anterior à “Lavajato” e à 

prisão de importantes lideranças políticas acusadas de corrupção no Brasil. 

O fluxo de notícias para a América Latina (MOLINA, 2015, p. 400-429), 

ao longo da história, se submete a duas condições desfavoráveis para a região. Por 

um lado, o cartel das agências que dividiu o mundo (como mencionado no Capítulo 2) 

em três regiões de interesse, dando a Havas uma inicial exclusividade de operação 
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na região da América Latina; e com o tempo até o pós-guerra de 1950, a AFP France 

Press, herdeira da Havas, transita de monopolista para fornecedora majoritária de 

notícias. Por outro lado, no mesmo período, o mercado jornalístico latino-americano 

se submete ao monopólio dos serviços telegráficos por cabo submarino da Western 

Union, tal dependência gera consequências, movimentos dos jornais clamando por 

descontos nas expressivas tarifas sobre palavras das mensagens noticiosas, criação 

de dicionários para compilar frases inteiras em uma única palavra; as mensagens 

telegráficas tornam-se textos enigmáticos, os jornalistas latino-americanos tornam-se 

cada vez mais criativos para decifrar enigmas de cada mensagem telegráfica, 

agregando-se riscos de imprecisão na adaptação editorial do conteúdo enviado para 

publicação nacional ou local. Ao longo do século XX, o mercado das agências se 

reorganiza, mas ressalta-se a ausência de uma agência latino-americana, e nessa 

lacuna, emergem as agências de grandes jornais brasileiros (como a Agência Estado) 

e a implantação do serviço brasileiro de notícias (como o da Reuters no Brasil), da 

década de 1980 aos tempos atuais.  

O desenvolvimento da imprensa mundial de massas (MCBRIDE, 1983, 

p. 13) é acompanhado pelo crescimento econômico e operacional das agências de 

notícias. Esse processo é adaptativo quanto às mudanças do mundo colonial para o 

industrial, e do mundo industrial para o digital. Contempla mudanças de cada época, 

como a expansão dos valores ocidentais de democracia, de participação com gradual 

acesso à informação, e o debate internacional sobre interesses comerciais, embora 

as desigualdades regionais persistam, e se evidenciam em eventuais conflitos sociais, 

econômicos e políticos.  

A concentração das agências de notícias (MCBRIDE, 1983, p. 234-235) 

nos países mais ricos restringiu no mundo a liberdade de diálogo, numa perspectiva 

plural. Além desse aspecto geopolítico, apontado pelo Relatório McBride57, um outro 

aspecto é relevantemente restritivo, a limitação de pautas aos interesses editoriais dos 

clientes jornalísticos dos países mais ricos e dos assinantes do mercado financeiro. 

A noticiabilidade e a seleção de pautas se inserem em um debate social 

sobre a superficialidade no noticiário internacional. Segundo Botton (2015, p. 72), as 

                                                            
57 Como anotado no Capítulo 1, o Relatório McBride é um documento elaborado por uma comissão a 

serviço da UNESCO, coordenada por Sean McBride. Esse documento foi publicado em 1983 com o 
título:  “Um mundo e muitas vozes: comunicação e informação na nossa época”. 
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agências de notícias procuram responsabilizar o público, que demanda o conteúdo, 

preferindo novidades sobre a “família real britânica do que com cerca de cem mil 

crianças desesperadas sofrendo de raquitismo e malária na África Central”. Por essa 

ideia, as pessoas estão demandando notícias amenas, mantendo-se superficiais. Na 

verdade, no centro da questão, indaga o autor: “como certos pressupostos geram os 

noticiários sobre a maneira como devem nos descrever o mundo?” (BOTTON, 2015, 

p. 73).  Portanto, a noticiabilidade, no noticiário internacional, em particular no 

conteúdo produzido por agências de notícias, se constitui, antes de tudo, em decisões 

estratégicas sobre o direcionamento geral que a cobertura irá tomar ao longo do tempo 

no mundo, e em particular no dia a dia, em cada sucursal, em cada cobertura de 

correspondentes no local dos fatos.  

A pressão por rapidez na produção e distribuição sempre foi rotineira nas 

agências de notícias desde o início de sua existência, mas com a emergência da 

Internet e das redes sociais, essa rapidez industrial aumentou em um ritmo inédito até 

então (MACGREGOR, 2013, p. 36). Os meios jornalísticos (ALLCOTT; GENTZKOW, 

2017, p. 1) assumiram a função social de verificação do poder e das ocorrências da 

atualidade, antecipando, confirmando ou contradizendo o que vem a ser disseminado 

nas redes sociais, que apresenta uma velocidade e eficiência na disseminação de 

informações cada vez maior devido à evolução tecnológica e dos aplicativos na 

internet. E tal atribuição de verificação e confirmação exige da imprensa uma agilidade 

cada vez maior. Trata-se de uma etapa da história em que a midiatização (MARTINO, 

2015, p. 239). enquanto ligação entre mídia e sociedade, se aprimora, se aperfeiçoa, 

com integração e interação. 

O jornalismo atual (BRUCK, 2015, p. 88) debruçado no compromisso de 

compreender a realidade se fragmenta sob a influência de “canais e filtros”: 

“agenciamentos, conflitos e interesses” de diversos tipos. Essa superficialidade, 

descrita por Botton (2015, p. 73), se fundamenta na fragmentação de temas e 

assuntos a partir de uma hierarquia de preferências, que marca a produção diária, que 

prioriza o que esteja mais no centro das expectativas do público, ou que se presume 

que seja expectativa do público. Em tais circunstâncias, a exploração de temas 

diversos ou que exponham particularidades da diversidade se deslocam para 

segundo, terceiro plano, nas prioridades de pautas    
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Entre outras empresas jornalísticas descritas por Molina (2007), os 

jornais desta pesquisa (El País, Le Fígaro, NYT, The Guardian) se caracterizam na 

perspectiva do autor por formar opinião (MOLINA, 2007, p. 10-12). Possuem influência 

“sobre a agenda de debates do país em que são editados” (MOLINA, 2007, p. 11). A 

linha de pensamento editorial é assimilada por outros veículos, como a televisão e 

redes sociais. Assim sendo, a importância desses jornais supera a dimensão 

econômica, à medida que, por serem tão influentes, os assuntos publicados estão na 

pauta de decisões de dirigentes públicos e de empresas privadas, presidentes 

nacionais.  

 

Quadro 18 - Descrição do perfil dos jornais estrangeiros 
 El País Le Fígaro New York Times The Guardian
Edição  Uma nacional, cinco 

regionais para 
Espanha. Uma 
Internacional. Uma 
em inglês. 

Uma, nacional. Uma metropolitana. 
Uma nacional. 

Uma, nacional; 
uma, internacional. 

Periodicidade 7 dias por 
semana. 

6 dias, seg. a sab. 7 dias por semana. 6 dias, seg. a sab. 
No domingo edita o 
The Observer. 

 
Posicionamento 

Maior circulação 
no mundo para 
jornal de língua 
espanhola. 

Informação geral, 
com 
suplementos. 

Visto como mais 
influente no mundo. 
Foco atual na 
internacionalização 
com reimpressão 
em 31 países. 

Criado como 
regional. Atualmente, 
Nacional, com 
presença 
internacional. Foco 
na “coisa pública”. 

 
Tendência  

Centro-esquerda em 
Política. 
Conservador em 
Economia. Radical 
em Questões 
Sociais. 

Liberal 
conservador, 
voltado para a 
burguesia 
francesa. 

Qualificado na origem 
como diário liberal. 
Tem se ajustado no 
centro, e apoiado 
republicanos. 

Liberal. Apoia de 
forma crítica o 
Partido Trabalhista, 
inglês. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Molina (2007). 

 

O El País, Le Fígaro, NYT, The Guardian se posicionam na ideologia, na 

política, nos fatos que noticiam a partir de uma trajetória de longo prazo em termos de 

relacionamento com o público, interagindo e aferindo o consumo da informação 

produzida. A definição do posicionamento e da tendência de um jornal agrega 

credibilidade para o jornal à medida que a entidade se mantém coerente ao longo do 

tempo. Por essa definição, se constrói a relação entre o público e o jornal, a partir da 

oportunidade de que os consumidores das notícias consigam identificar os valores 

editoriais (critérios de produção, padronização das práticas de cobertura e redação 

das notícias, linha editorial etc.) em que se sustenta tal produção noticiosa.  
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E, nesse sentido, a entrevistada da Reuters defende a superioridade das 

empresas que produzem jornalismo com credibilidade sobre os produtores de “fake 

news”58. Posicionamento e tendência reconhecíveis na atuação das empresas junto 

ao público, critérios de apuração e publicação claros, citação honesta e responsável 

das fontes são ingredientes indispensáveis para a construção dessa credibilidade ao 

longo do tempo. 

Essa íntima relação entre o público e os meios de comunicação é 

sintetizada pelo entrevistado da AP em uma questão básica que define a seleção de 

pautas para a produção jornalística: “A quem interessa essa matéria? ”. A partir da 

resposta define-se a importância da pauta e a prioridade para sua publicação. 

Agências de notícias, jornais estrangeiros e locais, correspondentes estrangeiros e 

repórteres nativos do país, estão todos em operação para cobrir com prioridade as 

pautas que consideram as mais importantes. Portanto, as empresas jornalísticas 

escolhem para quem produzem notícias e os jornalistas apuram os fatos com base 

nessas prioridades estabelecidas na relação entre empresa e público. 

Explica Cavalheiro (O Estado de S.Paulo) que a rotina produtiva no jornal 

se estabelece na recepção do conteúdo das agências, na apuração do que pode ser 

publicado diretamente após o trabalho de edição ou necessita ser enviado para os 

correspondentes para uma cobertura mais aprofundada sobre o tema. O jornal tem 

três correspondentes no exterior: Genebra, Paris e Washington. Do mesmo grupo do 

jornal, a Agência Estado tem mais dois em Londres e Nova York. Diariamente, o editor 

toma decisões sobre a necessidade de deslocar o correspondente de uma região para 

                                                            
58Compreende-se aqui como fake news notícias sem origem conhecida (veículo de imprensa 

identificado) ou com falso crédito de origem ou autoria, nas quais se desconhecem as fontes da 
informação ou se as fontes citadas realmente afirmaram o que consta no conteúdo da matéria. 
Também pode ser considerado fake news uma matéria em que mesmo tendo origem autêntica (autor 
ou empresa identificado), hajam dúvidas seguras sobre os critérios de apuração da informação, 
configurando-se como especulação, para, dependendo da repercussão, gerar-se um fato para uma 
reportagem que já se tenha criado uma demanda de atenção junto ao público. Constitui instrumento 
de "engano proposital” (RUBIN et al., 2016, p. 7) para gerar no público uma “falsa sensação de 
realidade”, que tem contribuído para, nos últimos anos, emergir uma tendência de desconfiança nos 
meios de comunicação “mainstream”. Allcott e Gentzkow (2017, p. 2011) observam o fenômeno da 
“economia das notícias falsas”, em que se produz conteúdo não conectado a uma apuração de 
“verdade”, seja porque é mais barato redigir e disseminar conteúdo sem o custo da apuração externa 
ou checagem dos fatos, como também parte desse conteúdo suspeito é produzido por grupos de 
interesses com objetivos comuns, dando como exemplo a eleição de Trump, em 2016, o grande 
volume de conteúdos favoráveis a ele e desfavoráveis a Hilary Clinton. Trata-se de uma realidade 
nova, na qual grandes empresas jornalísticas (DIMITROVA; NEZNANSKI, 2006) convivem e 
concorrem com pequenos produtores de conteúdos e se verificam problemas inéditos para o mundo.      
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outra, para cobrir uma pauta de relativa prioridade, levando-se em conta o custo-

benefício para decidir isso. 

As rotinas produtivas no jornalismo internacional, seguindo-se um 

padrão inspirado na imprensa dos Estados Unidos do século XIX, se ajustam a um 

sistema industrial que vem ao longo do tempo se modificando. Tal sistema se baseia 

em teorias do jornalismo já citadas, em parâmetros de operação, pauta e cobertura 

que têm, nas agências, jornais e correspondentes, elementos fundamentais que se 

complementam. Citada por Rodrigo Cavalheiro (Estado) tal rotina é marcada por 

decisões diárias sobre a disponibilidade de notícias pelas agências e o custo-benefício 

de enviar correspondentes para cobrir um determinado fato, essa ou aquela pauta, na 

cidade onde reside ou em algum lugar distante. O entrevistado da AP destaca o 

interesse do público como base nessas decisões. E Raquel Stenzel (Reuters) conclui 

que é melhor haver a responsabilidade do veículo que preza pela credibilidade em 

apurar notícias com critérios transparentes e se diferenciar dos produtores de falsas 

notícias. 

A rotina da produção jornalística se desenvolve a partir do compromisso 

diário em se destacar dos fatos do cotidiano (TRAQUINA, 2013, p. 59-67) o que seja 

notícia, a partir de concepções de noticiabilidade de uma ou outra informação. 

Concepções estabelecidas nas editorias internacionais de jornais e departamentos 

das agências de notícias, que elegem valores-notícias para cada história, a partir da 

presunção de qual ou tal assunto irá interessar ao público. “[...] o jornalismo é uma 

prática profissional de observação e produção de sentido” (TEMER, 2014, p. 129) que 

se constitui uma produção de narrativas, por um lado, na elaboração criativa enquanto 

atividade intelectual, por outro, baseada na realidade ou pelo menos na percepção da 

realidade que seja possível aos jornalistas no momento da apuração. 
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3.3. Critérios de noticiabilidade e valores-notícia no jornalismo internacional  

 

Segundo Traquina (2013, p. 59-60), com base na ideologia profissional, 

o jornalista define a notícia ao mesmo tempo como “simplista” e “minimalista”: 

simplista pela visão de que apenas “relata, capta, reproduz ou retransmite o 

acontecimento”, sendo apenas um “mediador”; minimalista por colocar-se em reduzido 

papel na função de mediador, recusando-se “em reconhecer ou assumir a importância 

e a influência do seu trabalho”.   

Por um lado, há essa perspectiva de que o jornalista seja apenas um 

retransmissor do fato como tenha ocorrido, que os veículos de comunicação, no 

mundo ocidental, construíram a ideologia da objetividade jornalística de que apenas 

retratam a “realidade”, como já foi discutido no início deste capítulo, em que se 

apresenta a Teoria do Espelho. Por outro lado, torna-se mais fácil que o jornalista 

incorpore uma postura minimalista, recusando-se a assumir que não seja apenas 

observador, mas também ator da cena da qual protagoniza a cobertura de fatos e o 

relato de assuntos previamente definido em pautas, ouvindo pessoas e escrevendo 

sobre o que elas dizem.  Admitir que não é observador, mas ator, implica 

necessariamente em enterrar a ideia da objetividade no trabalho jornalístico, destruir 

a fantasia de “observador desinteressado” tão significativa na classe profissional no 

passado.  

A editoria internacional de O Estado de S.Paulo (entrevistado 

Cavalheiro), atende simultaneamente a duas produções jornalísticas: na versão digital 

para o website (publicação instantânea) e a elaborada para a versão impressa 

(publicação diária, de um dia para o outro). Notícias de conteúdo informativo, que não 

necessitem de apuração mais aprofundada, de acordo com critérios próprios do jornal 

de prioridades para publicação (importância da notícia), são apropriadas do conteúdo 

fornecido pelas agências de notícias, cortadas em trechos que não interessem ao 

público do jornal, editadas e publicadas no website, ou reservadas para sua inclusão 

na página impressa. Temas considerados importantes são apurados do mesmo 

conteúdo das agências ou publicados na imprensa estrangeira, pautas são enviadas 

aos correspondentes ou discutidas pelo telefone com os mesmos.  
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Na Reuters, Stenzel informa que os jornalistas são treinados pela 

empresa para atuarem na cobertura, seguindo um padrão mundial de qualidade nas 

rotinas de apuração e publicação de notícias.  A vocação da empresa pelo mercado, 

induz à seleção dos jornalistas para priorizar o recrutamento daqueles que tenham 

formação ou conhecimentos de economia e política, contatos com fontes oficiais e 

oficiosas em posições estratégicas de ministérios, estatais, empresas, especialistas 

etc. A ampliação do mercado impresso (jornais e revistas) para a inclusão do digital 

(websites) pressiona a produção para intensificar a velocidade de produção, 

demandando mais eficiência dos correspondentes da empresa. 

O entrevistado da AP destaca que a principal diferenciação no trabalho 

das duas agências no Brasil se caracteriza na quantidade de jornalistas que cada uma 

dispõe para cobrir o país. Enquanto a Reuters dispõe de 30 correspondentes, a AP 

conta com o trabalho de sete profissionais. Isso seria decisivo para estabelecer as 

condições de cobertura dos fatos, para as decisões sobre pautas e temas que serão 

considerados mais ou menos importantes. 

Cavalheiro (O Estado de S.Paulo) explica os procedimentos de produção 

no noticiário diário, considerando matérias episódicas de leitura rápida e matérias 

mais densas que requerem um tratamento mais aprofundado do correspondente na 

cobertura e na narrativa, como também do editor. Descreve Raquel Stenzel (Reuters) 

como a empresa que trabalha se organiza para cobrir um país como o Brasil, as 

relações com as fontes e a preparação profissional dos jornalistas a seu serviço. O 

entrevistado da AP destaca o foco no jornalismo diário, no qual a empresa se 

diferencia em termos de escassez de recursos como também pela atuação na 

cobertura geral.  

O correspondente do NYT no Brasil, entre 1999 e 2007, Rohter (2008), 

narra a própria experiência de cobertura no Brasil em temas de cultura, sociedade, 

política, economia, Amazônia e ciência, observando a relação com complexos temas 

e a influência desses na pauta diária. Explorando a própria experiência de cobertura 

no Brasil, observa que grande parte dos problemas políticos e econômicos do País 

estão relacionados com os impactos negativos da corrupção. Segundo Silva (2011, p. 

43), o correspondente, ao longo do tempo que reside em um país, tende a transformar-

se em um “nativo”, adquirindo uma perspectiva do povo local, desenvolvendo 

preconceitos com temas do passado como se fossem velhos, mesmo que se repetindo 
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na atualidade, vive em uma realidade e perde gradualmente a percepção similar ao 

do público para o qual escreve. Nesse sentido, o correspondente convive e trabalha 

com duas concepções de noticiabilidade: a nacional da qual absorve o noticiário e as 

preocupações do público no país em que atua profissionalmente; e ainda a do país de 

origem e do veículo de imprensa para qual trabalha, do público que consome as 

notícias publicadas a partir do próprio trabalho de cobertura.    

No conceito de Traquina (2013, p. 61), a noticiabilidade se estabelece a 

partir da percepção de “valores-notícia” em um fato a ser noticiado; na hierarquização 

da importância de notícias pelo número de valores-notícia que comporta o fato; pela 

expectativa de impacto junto ao público de um fato, com mais ou menos “valores-

notícia”. A partir dessa concepção de noticiabilidade, podemos observar o trabalho do 

jornalista como um profissional que seleciona informações e fatos, dentro de um 

universo de disponibilidades, algumas notícias que poderão interessar ao público para 

o qual trabalha, o público que consome as notícias do jornal. Na agência de notícias, 

os jornalistas produzem um grande número de matérias que poderão interessar a um 

grande número de pessoas no mundo e, a partir de tal oferta, os jornais, clientes da 

agência, editam e reescrevem as notícias com critérios próprios de noticiabilidade 

relacionados com o interesse do público nacional ou local, ressaltando um 

personagem (nativo do país, ou conhecido do público), introduzindo informações  que 

não interessam ao público mundial da agência, mas sejam marcantes no Brasil.     

Sobre a abundância de notícias políticas no conteúdo de noticiário, 

Schudson (2010, p. 195) assinala um risco à liberdade de imprensa, pela interferência 

do governo. Tal interferência não precisa ser no âmbito da restrição e controle da ação 

de cobertura jornalística, à medida que o governo “inunda” (SCHUDSON, 2010, p. 

195) as Redações com informações, em particular as informações que interessam 

serem divulgadas. A tecnologia também vem influenciando a ascensão dessa oferta 

de informação à medida que os recursos de comunicação e distribuição de 

informações vão evoluindo ao longo do tempo. 

O público é diverso e com múltiplos interesses, há profissionais de 

mercado que usam as notícias para tomar decisões nos próprios negócios; políticos 

avaliam o contexto da realidade em que o próprio trabalho se insere, o cidadão em 

geral organiza a própria vida e o pensamento com base na perspectiva que a imprensa 

oferece sobre os fatos do momento e a tendência que se apresenta para o futuro. E o 
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jornalista é pressionado tanto pelo tempo, para dar conta da produção diária de 

notícias no ritmo industrial acelerado no sistema de comunicação (agências, jornais, 

emissoras de TV, internet etc.), quanto pela abundância que lhe faz decidir em minutos 

o que seja notícia e o que não, pelo grau de importância do fato, pelos valores-notícia 

presentes no mesmo, pela tendência de interesse do público.  

A seleção e a organização das informações (LAGE, 1979, p. 65) têm 

como desafio lidar com uma ambiguidade: enquanto a realidade é “múltipla, 

simultânea”; a língua é “linear e sequencial”. Essa ambiguidade é um contexto pelo 

qual o noticiário é sempre um projeto de resumo sobre um universo maior que é a 

realidade. A escolha, ou melhor, os critérios de escolha do que incluir nesse resumo 

configuram-se como objeto de nossa atenção aqui.  Incluindo ou deixando de incluir 

informações, as pautas do noticiário levam em conta o que mais possa interessar ao 

público, consumidores das notícias. 

Essa ambiguidade é, e sempre foi, um desafio para todos os narradores, 

da ficção ao factual. Trazer o fato do universo da realidade para o formato de uma 

determinada narrativa requer um processo de escolhas de perspectivas nas quais se 

olham para o fato, narrador e leitor, dentro de uma dinâmica de produção e consumo 

da notícia. O jornal se constitui como empresa de produção e distribuição dessas 

narrativas no contexto industrial do comércio de notícias e da assimilação das 

mesmas pelo público. 

O aparecimento do jornal na história se relaciona com o 

“desenvolvimento da economia de mercado e das leis de circulação econômica” 

(MARCONDES FILHO, 1989, p. 56). Nesse sentido, “o jornal surge como o 

instrumento de que o capitalismo financeiro e comercial precisava para fazer que as 

mercadorias fluíssem mais rapidamente [...]” (MARCONDES FILHO, 1989, p. 56). E, 

assim, o processo de escolha das informações que se tornarão notícias segue 

parâmetros com atenção a interesses capitalistas, seja para atender à demanda de 

consumidores de informações políticas e econômicas para tomar decisões e fazer 

novos negócios, como também para atrair os investimentos publicitários de empresas 

que esperam conquistar a atenção do público do jornal para vender os próprios 

produtos e serviços. 

Seja por princípios editoriais ou por estratégia comercial, para atender 

aos interesses das empresas anunciantes, cada notícia publicada necessita 
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apresentar elementos de atratividade da atenção do público. A percepção desses 

elementos na narrativa de cada fato disponível para publicação induz à formulação de 

critérios que viabilizem as condições para que o conjunto de matérias publicadas 

diariamente atendam à tal necessidade. Ao longo do tempo, a experiência acumulada 

com base nesses critérios se consolida em procedimentos expostos nos manuais de 

redação dos jornais, nas relações entre chefes e subordinados na editoria 

internacional dos jornais; nas reuniões de pauta das agências de notícia, conforme 

Stenzel (Reuters).  

Sustenta Steinberger (2005, p. 18-19) que a noticiabilidade depende de 

valores e padrões preconcebidos. Seja na seleção da notícia pelos jornalistas, ou no 

consumo pelo público, os valores desconhecidos são ignorados. Jornalistas publicam 

fatos que tragam valores desconhecidos apenas se houver uma perspectiva de 

grande potencial de repercussão. O grande mercado de imagens e conceitos que se 

tornou a imprensa mundial atua com o velho e conhecido por todos, como também 

com o novo que revoluciona velhos conceitos, ou que atrai a atenção pela curiosidade.  

O grau de importância de um valor-notícia na linha de produção industrial 

da notícia ou no âmbito do consumo pelo público é multifacetado, e a seleção é 

baseada em diversos fatores e relações sociais. É cultural porque o valor-notícia está 

relacionado com a perspectiva do público e dos jornalistas sobre tal ou qual notícia é 

importante. É econômica, afinal, um fato noticiado pode influenciar o “humor” do 

mercado (de forma negativa ou positiva) e gerar tendências para os investidores 

movimentarem o dinheiro de um lado para o outro. É política, no sentido de que 

políticos e cidadãos tomam decisões sobre o futuro da nação também a partir de 

notícias. É social, à medida que os critérios de seleção forem transparentes e houver 

interação com diversos grupos sociais, no sentido de dar conta da diversidade e das 

pautas que atendem a diversos interesses na sociedade.  

Segundo Chaparro (2007, p. 146), “Interesse” é a palavra mais 

coincidente nas definições de jornalismo e de notícia. A atividade jornalística se 

sustenta no interesse público, na busca de acontecimentos mundiais que satisfaçam 

o interesse do público. Define notícia como “o relato que projeta interesses, desperta 

interesses ou responde a interesses” (CHAPARRO, 2007, p. 147). Constitui a 

essência dos atributos do produto jornalístico em que se constituem os valores-notícia. 

São valores que representam um certo tipo de interesse do público por informação. 
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A complexidade dos conflitos e das relações humanas em cada parte do 

mundo requer uma constante presença da imprensa, que assume a representação 

junto aos consumidores de notícia para cobrir os fatos de maior interesse provável, 

oferecendo ao público a oportunidade de acompanhar os fatos a distância. O conceito 

de noticiabilidade se aplica ao jornalismo internacional à medida que os jornalistas 

cobrem os acontecimentos e hierarquizam prioridades para a publicação, conciliando 

a capacidade do público de perceber a importância do fato com a perspectiva do 

correspondente que cobre a ocorrência no país estrangeiro.   

Os valores noticiosos (CHAPARRO, 2007, p. 147-150) representam o 

interesse público sobre a notícia a ser veiculada, “o atributo de definição do 

jornalismo”: um maior número de atributos agrega relevância para a notícia, que assim 

será considerada mais importante. Acrescenta Traquina (2013, p. 67) que os valores 

noticiosos influenciam o trabalho dos jornalistas e o fluxo das notícias, a linguagem 

empregada na narrativa. Os valores-notícia estão no centro do processo de seleção e 

ordenação de informações, no qual se estabelecem prioridades para a publicação de 

matérias e aproveitamento de pautas. Nesse sentido, (LAGE, 1979, p. 65-66) elucida 

que trata-se de um movimento de conciliar a dinâmica linear e sequencial da língua 

na narrativa jornalística com a realidade, em um contexto de diversidade, de ações 

múltiplas, de simultaneidade. 

Aqui somos obrigados a ressaltar a íntima relação dos valores noticiosos 

com o processo de seleção de notícias, que se dá de muitas formas, no âmbito do 

trabalho do editor (com base em Rodrigo Cavalheiro, Estado), no conteúdo abundante 

que chega à Redação do jornal das agências de notícias, nas pautas que são enviadas 

aos correspondentes e nas sugestões que os mesmos apresentam ao editor. No 

contexto do correspondente que convive com os fatos no país estrangeiro, a 

proximidade com fatos a serem cobertos influencia a percepção e a formação. Em 

ponto de vista diverso, o editor trabalha com o distanciamento dos fatos, com o relato 

enviado pelo correspondente e conhecimentos próprios sobre a dinâmica (social, 

cultural, política e econômica) de determinada parte do mundo.  

A seleção de notícias e a definição de pautas se baseiam em sólidos 

princípios editoriais pautados nos valores-notícia, conceito no qual os jornalistas 

presumem características das notícias que mais possam atrair a atenção do público-

alvo. Cada meio de comunicação elabora uma estratégia própria, mas segue a adoção 
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de um ou mais valores-notícia para avaliar a importância de fatos e assuntos que 

integram cada notícia que publica. Traquina (2013, p. 75-85), a seguir, no Quadro 19, 

nos apresenta conceitos de valores-notícia de uso no jornalismo. A partir disso, 

podemos observar procedimentos de seleção de notícias nas agências de notícias 

baseando-se nos conceitos apresentados. 

 

Quadro 19 - Critérios substantivos de seleção 
Critério Conceituação Aplicação no Jornalismo Internacional 

A Morte Destaque negativo seja um fato 
coletivo ou individual. 

Impacto se deve a associação com outros 
valores-notícia. 

Notoriedade Conhecimento público sobre o “ator 
principal” do fato. 

Personalidades conhecidas em várias partes 
do mundo e que destacam-se na profissão ou 
por característica peculiar de personalidade.  

Proximidade Por critérios geográficos e culturais. 
Com maior ou menor distanciamento 
promove o interesse do público. 

Envolvimento de um personagem de 
mesma nacionalidade do público local. 
Repercussões de fatos internacionais para 
economia e política locais. 

Relevância  Prioridade por importância do fato em 
relação à vida das pessoas. 

Fatos que ocorrem em uma parte do mundo ou 
em várias partes, com repercussões globais ou 
para vida individual no plano local. 

Novidade Fato mais recente possível. Isso limita 
a abordagem de um fato passado, 
sem que haja significativos elementos 
novos relacionados. 

Novidade com impacto global ou que mesmo 
que seja um fato local de um determinado país. 
Serve de referência em termos culturais, 
econômicos ou políticos, comparando-se com 
a realidade próxima ao público. 

Tempo Data ou hora do ocorrido. Referência 
que pode marcar a novidade ou 
estabelecer relações entre o passado 
e o presente. 

Muito significativo no conteúdo da agência nas 
matérias urgentes de grande repercussão. 
Cenas de guerra ou calamidades são 
distribuídas ao vivo ou em tempo real. 

Notabilidade Visibilidade ou tangibilidade do fato 
ou personagem.  

Visibilidade global. 

Inesperado Algo que surpreende, que subverte a 
rotina, promove a queda de várias 
outras pautas. 

Surpresa de grande impacto global. 

Infração Violação, transgressão de regras. 
Circunstâncias dramáticas de um 
crime. 

Quando a dimensão dramática da infração 
supera barreiras geográficas ou culturais para 
impactar povos em várias partes do mundo.  

Escândalo Um tipo específico de infração que se 
relacionam com a função jornalística de 
proteger a sociedade e a democracia. 

Investigações envolvendo personagens 
políticos ou econômicos de grande poder 
local ou global. 

Fonte: Elaborado pelo autor com conceituação baseada em Traquina (2013, p. 75-85). 

 

O Quadro 19 nos apresenta os critérios substantivos de seleção de 

notícias que, segundo Traquina (2013, p. 76), configuram-se no consenso da 

comunidade jornalística. Investigando como se apresenta esse consenso, no Capítulo 

seguinte, iremos aprofundar esse conceito ao analisar os valores-notícia que 

aparecem na pesquisa das matérias publicadas nos jornais estudados (El País, Le 
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Fígaro, NYT, The Guardian), a relação da presença destes com o enquadramento do 

fato na perspectiva editorial de cada jornal. 

Mas, no contexto dos critérios de noticiabilidade e valores-notícia no 

jornalismo internacional, que situa o foco deste tópico, devemos observar o processo 

da seleção de assuntos a cobrir e dos conteúdos das agências, das pautas que os 

correspondentes irão cobrir. Nesse processo, elegem-se prioridades para publicar 

com a identificação de elementos da notícia como a morte, a notoriedade de um 

personagem, a sensação de proximidade que o público possa ter em relação ao fato, 

a relevância para a vida individual, a novidade do fato, transições de tempo, a 

notabilidade em termos de visibilidade global ou regional de um fato ou personagem, 

o inesperado, infrações e escândalos. O fato a ser relatado na notícia torna-se mais 

ou menos prioritário para publicação com a identificação de valores-notícia, em 

quantidade ou em significação para a vida de uma maior proporção do público. 

O conceito de valores-notícia aplicado ao jornalismo internacional requer 

dos editores e correspondentes respostas rápidas ao dilema da aplicação nacional, 

regional ou local, de um fato ocorrido no país estrangeiro que ganha valores 

diferenciados. Como é óbvio que cada país tem circunstâncias culturais, políticas, 

econômicas e sociais diferentes, fica claro que em uma mesma notícia, os valores 

noticiosos serão diferentes em cada lugar, em jornais de diferentes países. Mais 

desafiador ainda é a situação da agência de notícias que se propõe a ser fornecedora 

mundial de conteúdos para jornais, revistas, emissoras de TV e rádio, sites de notícias 

na internet. Citando o conteúdo dos entrevistados da Reuters e do O Estado de S. 

Paulo, os editores internacionais de cada jornal recepcionam o conteúdo enviado 

pelas agências, e na edição das matérias trocam valores universais (valores-notícia 

da versão original das agências) por valores (valores-notícia com foco no público do 

veículo que publica a matéria, no plano nacional ou regional) de atração da atenção 

específica do público do jornal em questão.    

Na Reuters (Stenzel), existem alguns critérios para definir a importância 

de uma notícia para pauta-la à produção e distribuição nacional ou internacional, ou 

deixar de pautá-la. Temas econômicos devem atender a uma hierarquia de impacto 

previsível nos negócios de assinantes do serviço para investidores ou para os 

negócios de leitores dos jornais-cliente da agência no mundo. Temas políticos do 

Brasil também estão vinculados às prioridades econômicas de pauta. Outras pautas 
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ganham mais ou menos importância de acordo com uma hierarquia de temas 

considerados importantes no mundo, como meio ambiente, fatos de interesse humano 

etc. 

O entrevistado da AP reforça essa linha de prioridade baseando-se em 

uma hierarquia de temas internacionais, destacando o meio ambiente e a 

criminalidade. Há também temas históricos que favorecem a redação de matérias 

especiais, com destaque para a imigração, por exemplo, norte-americanos fugidos da 

Guerra Civil dos Estados Unidos e que ajudaram a fundar a cidade de Americana, em 

São Paulo. Entretanto, parte da pauta da agência é influencia pelo noticiário doméstico 

no país. Emissoras de TV e jornais brasileiros se tornam importantes para a criação 

de pautas, como também são fontes para relatos internacionais sobre o que acontece 

no país e possa merecer atenção internacional.   

No O Estado de S.Paulo (Cavalheiro), os temas mais publicados na 

editoria internacional são macroeconomia e política mundial. Algumas pautas são 

disputadas pela editoria de economia, que podem ir para uma ou outra editoria, 

segundos critérios editoriais próprios, como implicações da notícia para a economia 

brasileira, a sequência de fatos que vem sendo abordada na mesma editoria, interesse 

de empresas brasileiras ou governo no assunto. 

Os depoimentos de Cavalheiro, Stenzel e do entrevistado da AP nos 

apoiam na compreensão da relação da noticiabilidade e dos valores noticiosos com o 

jornalismo internacional. Conclui-se que a cobertura internacional no Brasil é 

parcialmente pautada no noticiário brasileiro, mas priorizam-se temas de economia e 

política, embora haja espaço para corrupção, criminalidade, meio ambiente e fatos de 

interesse humano (assuntos de identificação universal, histórias de superação 

individual, por exemplo). É claro que a noticiabilidade (TRAQUINA, 2013, p. 35) de um 

ou outro fato sofre uma grande influência do tempo no contexto do “imediatismo”: 

quando aconteceu? No dia ou no passado? Qual é relação do fato do passado com o 

momento atual? Essa notícia que chega no último minuto pode ser incluída na edição 

antes do fechamento? É importante para atrasar o fechamento para inclui-la e fazer 

cair uma outra matéria que já está editada na página? Se não for incluída essa matéria 

está perdida ou pode ser “fria” para ser incluída em outro dia em que haja escassez 

de assuntos para publicar? São decisões de um editor internacional para escolher 

uma situação ou outra em minutos no limiar do fechamento da edição. 
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3.4. Seleção de fontes e discurso institucional do veículo jornalístico  

 

De uma forma geral, o discurso institucional das empresas jornalísticas 

tem destacado a transparência e a legitimidade da escolha de fontes na cobertura dos 

fatos. Para começar, há que se abordar o ponto de vista institucional das agências, 

ou seja, como se expressam sobre si mesmas. Stenzel (Reuters) ressalta que a 

transparência e a legitimidade são as principais características dos procedimentos e 

práticas jornalísticas da empresa no mundo, predispondo o público às condições de 

percebê-las na leitura do conteúdo. Nesse padrão de práticas da Reuters, o leitor deve 

ser capaz de perceber como a matéria foi apurada e como as informações foram 

captadas. Para o entrevistado da AP, a condição essencial para a qualidade do 

trabalho de apuração e produção jornalística se constitui na independência. Sem 

independência, a transparência e a legitimidade da escolha de fontes ficam 

prejudicadas. Para a AP, a independência está nos critérios para pautar e cobrir os 

fatos sem interferência externa. Pela Reuters, a independência se materializa no fato 

que a empresa não depende de anunciantes para sobreviver (como jornais e outros 

meios de comunicação), mas sim de assinantes de conteúdo para publicá-lo 

(imprensa e investidores) e, pela liderança no mercado, pode dispor-se a desagradar 

um ou outro assinante, e ainda assim continuar a pautar com coerência na linha 

editorial estabelecida ao longo do tempo. 

Em outra perspectiva, as liberdades editoriais se mantêm para os 

grandes meios de comunicação (BAGDIKIAN, 1993, p. 149-167) pela liderança no 

processo de oligopolização do sistema mundial de comércio de notícias. A história da 

evolução dos meios de comunicação no mundo é marcada pela luta de corporações 

que se desenvolvem da produção artesanal para as multinacionais, estruturas 

industrializadas e globalizadas que se envolvem na disputa pela hegemonia, domínio 

da liderança no mercado. Por uma estratégia de mercado, segundo MacGregor (2013, 

p. 58), as agências de notícias internacionais assumiram um estilo de narrativa 

extremamente impessoal para tornar o produto aceitável na maior parte dos países 

no mundo: “o ideal de distanciamento emocional jornalístico escolhido pelas agências 

pode ser visto como provocando um déficit moral, o vício de indiferença sem paixão” 
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[tradução nossa]. Assim sendo, a ideia de independência em um contexto mundial 

seria uma condição de distanciamento emocional e reserva corporativa à condição de 

observador. 

A história da evolução da imprensa no mercado mundial sempre esteve 

marcada por duas tendências: a cadência da aceleração na produção industrial e a 

pressão do mercado, por anunciantes e pela demanda do público. Com base no 

Relatório McBride (1983, p. 25-26), esse processo de pressão empobreceu 

gradativamente as mensagens à medida que as empresas em expansão procuram 

chegar, cada vez mais, em distantes territórios no mundo, alcançar diferentes 

mercados com distintas particularidades culturais. Tal esforço resultou na 

uniformidade e na homogeneização das mensagens. O consumo tornou-se “um fim 

em si mesmo”, no qual produziu-se uma visão mítica do mundo, em torno do produto 

oferecido. E tal produto ganhou uma aparência de pluralidade diante da abundância 

de conhecimentos e comentários oferecidos, mas, em essência, empobrecido para 

viabilizar a assimilação generalizada. 

O cidadão municiado de informação ganha poder (RELATÓRIO 

MCBRIDE, 1983, p. 35). Esse poder se constitui com a pluralidade da informação e 

opiniões diversas, com as quais possa o cidadão formar um particular ponto de vista. 

E, nesse sentido, o progresso das tecnologias de comunicações e transportes tornou 

o mundo cada vez mais conectado e acessível ao conhecimento individual. No centro 

e nas bordas desse fenômeno está a imprensa cobrindo fatos e oferecendo aos 

cidadãos um produto de conteúdo informativo mais ou menos aprofundado, ao gosto 

do consumidor, mediante suporte econômico estabelecido pela disponibilidade de 

anunciantes para financiar a oferta. 

As fontes que se fazem presentes nos noticiários (RELATÓRIO 

MCBRIDE, 1983, p. 188-189) são representantes de grupos de pressão. Sejam 

autoridades políticas, empresários, lideranças de movimentos sociais, lideranças 

intelectuais e artísticas que, ao serem ouvidas, recebem reconhecimento da imprensa 

e incentivo para a continuidade de suas posições no cenário internacional. Esse 

sistema inviabiliza o projeto da imprensa libertária para promover a pluralidade de 

ideias e de vozes. É um processo que, elaborado na dinâmica típica das 

comunicações de massa, prejudica a observação do interior das comunidades para 

privilegiar a simplificação das relações humanas, diante dos interesses dos grandes 
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grupos de comunicação em converter os públicos no mundo em consumidores de 

notícias. 

O noticiário se constitui produto na imprensa, a partir da formação de um 

ambiente (STEINBERGER, 2005, p. 19) de controle da legitimação da informação. A 

indústria da notícia, diariamente, “estabelece o valor social de uma imagem de mundo 

como informação e como resposta”. Ao mesmo tempo que oferece a imagem, oferece 

também as condições pelas quais as sociedades no mundo irão atribuir valor a tais 

imagens, às referências de valor para o conhecimento oferecido.   

Nessa perspectiva se incluem os valores que são atribuídos a uma fonte, 

com mais ou menos autoridade para expressar-se sobre um ou outro tema, seja como 

fornecedor de informações ou como emissor de opinião sobre fatos específicos ou 

contextos relacionados. É claro que esse complexo sistema de referências está 

submetido a um sutil “jogo de interesses” (STEINBERGER, 2005, p. 28) no contexto 

das estratégias institucionais das empresas jornalísticas, estabelecido na seleção 

diária de assuntos e pautas a cobrir como notícias (e deixar de cobrir muitos outros 

assuntos); na escolha das fontes que irão reproduzir o discurso previamente aprovado 

nas pautas. Trata-se de um discurso aprovado como conveniente, desde que possa 

legitimar ideologias de cada linha editorial, ou ouvir dissidentes eventuais para 

transmitir uma proposta de pluralidade, enquanto imagem comercial de sugestão 

conveniente. Ouve-se uma grande maioria alinhada ideologicamente, ao mesmo 

tempo uma minoria dissidente, para que se estabeleça um horizonte de informações 

sugestivo à determinada corrente de pensamento na opinião pública.  

A orientação institucional pode ser claramente estabelecida na linha 

editorial do jornal, na escolha de uma determinada corrente político-ideológica (direita, 

esquerda, centro, socialdemocrata, democrata-cristão), na escolha de determinados 

temas que o veículo seja contra ou a favor (aborto, controle de armas, liberdade 

religiosa); ou diante de uma proposta institucional de “pluralidade”, pode ser 

dissimulada em particulares critérios de decisão editorial segundo um especifico 

padrão das práticas jornalísticas internas. 

Bond (1959, p. 96-97) destaca “os ‘amigos’ do jornal”, como as fontes 

que compõem o seleto grupo de nomes que compõem as agendas de repórteres, 

correspondentes, editores, diretores de redação. Alguns nomes se tornam fontes por 

meio de relacionamentos de longa data que, ao longo do tempo, conquistam-se, em 
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ambos os lados, (jornalista e fonte) credibilidade para a troca de informações, e podem 

fornecer informações valiosas para notícias “exclusivas”. Outros nomes podem ser 

autoridades, empresários, pessoas que não conversam com todos, mas têm alguma 

relação de confiança com determinado jornalista, pela forma que trata a informação 

ou cita a fonte. Há aí um jogo nas relações entre jornalistas e fontes, gerando prestigio 

para ambos (notícias exclusivas para jornalistas e evidência para a fonte citada); e 

divulgação de interesses institucionais para ambos (jornalistas precisam de alguém 

que fale sobre o assunto em pauta, a fonte tem como estratégia promover o nome 

político, produtos e marcas da empresa, projetar uma determinada ideia, tornar-se 

conhecido junto à opinião pública ou tornarem conhecidas as próprias ideias). 

Schudson (2010, p. 208) nos lembra da emergência da “cultura crítica” 

a partir dos anos de 1960, na imprensa norte-americana, na qual os jovens repórteres 

se rebelam contra os editores e são apoiados pelas lideranças acadêmicas, para 

trazer a contestação e as vozes contestadoras. Nesse ponto, não era em essência 

uma disputa de classes, mas uma inquietação de jornalistas contra a tendência geral 

de dar voz apenas a quem legitimasse o discurso hegemônico. Esse movimento 

(SCHUDSON, 2010, p. 209) causou um grande impacto no jornalismo internacional, 

no sentido de promover uma discussão sobre práticas jornalísticas, fundamentos 

éticos e valores a serem, no futuro, as linhas editoriais dos principais veículos de 

imprensa do mundo. Mas, as mudanças estão no discurso institucional (manter a 

aparência) ou nas práticas da atualidade?    

Na atualidade, os jornalistas (SCHUDSON, 2010, p. 226) estão 

submetidos a um dilema, confiar e desconfiar, de si mesmos e dos colegas, bem como 

das fontes. A abordagem jornalística se modificou a partir da perspectiva crítica. 

Introduziu-se o questionamento como fundamento nas práticas jornalísticas, isso se 

refletiu nas relações com as fontes, como também nas relações internas na Redação. 

O questionamento passou a coexistir com o discurso institucional de hegemonia. 

Para Neveu (2006, p. 94-97), a terminologia de “fonte” induz à ideia de 

que o trabalho de reportagem se resume a diligências do jornalista aos “postos de 

abastecimento” de informações, desconsiderando as atuações de caráter ativo de 

jornalistas e das fontes. Se por um lado a fonte pode ter subliminares propósitos para 

participar da reportagem, para fornecer informações sobre o fato em apuração, por 

outro, o jornalista aceita a oferta com uma visão mais ou menos crítica do que foi 
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ofertado. Nesse sentido, desenvolveu-se uma tendência de profissionalização das 

fontes (principalmente entre políticos, empresários, profissionais e pesquisadores 

especializados) que aprenderam apuradas técnicas para falar com jornalistas, como 

também para o público, no conteúdo que expressa e na forma como diz para transmitir 

exatamente o que deseja e da forma mais convincente. 

Ressalta Wolf (2008, p. 233) que as fontes têm uma importância 

essencial para a qualidade das notícias. Assim mesmo, a “mitologia profissional” eleva 

em superioridade, ou supervaloriza a contribuição do jornalista, “prejudicando a 

contribuição das fontes, essencial em muitos aspectos”. O autor cita a teoria 

newsmaking para descrever a rede das fontes, na qual se processa a representação 

da sociedade, as relações de forças e poder, o fluxo de influências sociais, políticas e 

econômicas que se apresentam na forma de informações e opiniões. A ênfase positiva 

para uma ou outra contribuição das fontes também estaria associada com essas 

influências, bem como, relacionada aos preconceitos e aos conhecimentos dos 

jornalistas, e ainda com os interesses institucionais do jornal.  

A relação das fontes com a produção de notícias e as práticas está na 

interface entre dois ambientes: o público e o privado. Segundo Thompson (2014, p. 

165), privado e púbico estão relacionados e significam respectivamente estar fechado 

e aberto, assim, o que é tornado público ingressa no âmbito do conhecimento geral 

para que a sociedade possa posicionar-se em relação ao fato.  

As vozes das fontes, as manifestações, tornam públicos aspectos que 

antes eram restritos a certos grupos de pessoas, que pertenciam às individualidades 

e tornam-se referências de comportamento humano, que se constituíam em ideias 

para produtos de uma empresa e tornam-se referências para o consumo geral ou 

específico; segredos políticos revelados, ao tornarem-se escândalos, oferecem à 

sociedade oportunidades de aperfeiçoamento das relações políticas e de éticas 

sociais, informações sobre decisões econômicas permitem às outras pessoas que 

também decidam sobre o que fazer com o próprio dinheiro, ou ainda com o próprio 

futuro.  

Segundo Moretzson (2002, p. 69), o jornalismo acompanha o 

crescimento de influência das fontes, dando-lhe mais ou menos evidência enquanto 

as mesmas agregam poder nas próprias áreas de atuação de interesse à cobertura 

jornalística. Assim, da mesma forma que os jornalistas controlam a seleção das 
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pautas, as fontes controlam as informações que constituem conteúdo para tais pautas, 

exercendo, dessa forma, significativa influência na produção jornalística diária.  

A contribuição das fontes pode ser observada em outra perspectiva 

distinta da personalidade das fontes, baseando-se na “teoria dos papéis” (KUNCZIR, 

2001, p. 156-157), pela qual a influência das fontes não se constitui nas pessoas, mas 

nos papéis que as mesmas representam no ambiente público, na legitimidade desses 

papéis para contribuir com o relato dos fatos noticiados. O relato sobre o 

comportamento social noticiado é composto por personagens pré-definidos, que com 

base na “teoria dos papéis”, procuram explicar o comportamento humano em 

determinada situação de interesse público, ou do público. 

O noticiário visto como um teatro da argumentação abriga atores 

(GITLIN, 2003, p. 208) que usam de uma estratégia própria e de recursos coerentes 

para apresentar discursos convenientes a si ou aos grupos a que pertencem, 

compondo-se uma diversidade de interesses envolvidos entre si, ou antagonizando-

se, caso a caso. Governo e políticos trazem os repórteres para uma coletiva, os 

manifestantes de rua atuam no coletivo para construir a expressão pela imagem, 

candidatos políticos transformam  fatos em argumentos para defender projetos de 

poder, um acidentado ou uma testemunha fala da própria experiência para relacionar 

o fato trágico com valores humanos, especialistas usam conhecimento e experiência 

para defender convicções e ideologias, empresários usam recursos de relações 

públicas para divulgar produtos e marcas.  

Stenzel (Reuters) esclarece que o relacionamento com as fontes está no 

curso da evolução profissional do jornalista na carreira. Tal relacionamento, nessa 

perspectiva, tem como destaque que tanto um quanto o outro progridem, e até mesmo 

mudam de funções. Ao longo do tempo, as relações se aprofundam a um ponto que 

se conquista uma confiança mútua. E, dependendo da evolução profissional da fonte, 

torna-se mais ou menos significativo em suas contribuições. Exemplifica Stenzel o 

caso do Pedro Parente que, décadas atrás, era um técnico do governo e, desde 04 

de abril de 2017, presidente da Petrobrás, no governo do presidente Michael Temer. 

A relação com as fontes, equilibrada, com uma atitude crítica a respeito 

das informações recebidas, requer do correspondente (SILVA, 2011, p. 113) uma 

ampla rede de contatos que lhe permita confrontar versões, confirmar fato tomado de 

conhecimento em exclusividade. Essas redes na região internacional em que atuam 
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podem ser constituídas por “pessoas bem informadas e em que confiem, cujos 

interesses pessoais não estejam muito envolvidos com o objeto das notícias a serem 

apuradas” (SILVA, 2011, p. 113). Mas, nem sempre é possível colher informações 

somente de fontes em que se possa confiar. Ainda assim, a possibilidade de ter uma 

rede consistente de contatos viabiliza um trabalho de investigação mais confiável, à 

medida que em contribuições diversas se possa confirmar um fato que, na voz de 

somente um, parece suspeito.  

Diante do grande volume de conteúdos jornalísticos com assuntos 

similares (MACGREGOR, 2013), produzidos na linha industrial das agências de 

notícias, restringe-se o espaço para a diversidade de pautas e de expressões das 

fontes. Como exemplo, a Thompson-Reuters por foco institucional na economia 

prioriza a citação de representantes do governo, especialistas em economia e 

investidores.   

Ao longo do tempo, a cobertura da imprensa (MARCONDES FILHO, 

1989, p. 42) tem seguido a tendência de banalização dos fatos e do culto à 

personalidade. Trata-se de um cenário em que as fontes consideradas mais 

importantes são elevadas à condição de celebridades a partir da ênfase elogiosa nas 

narrativas ou pela frequência em que são citadas matéria por matéria, no dia a dia. 

Numa perspectiva burguesa e liberal, a personalização se revela na cobertura diária 

dos fatos, sem conexões, sem aparentes evidências de relações entre os fatos e a 

criação de “celebridades”. Destaca-se apenas a produção industrial de estímulo ao 

consumo de notícias e, assim sendo, introduzem-se na narrativa estímulos 

emocionais de atração, de sensações que atraíam a atenção.    

  A produção industrial da notícia para o mercado internacional se baseia 

em uma estratégia de sedução, ao mesmo tempo de atração da atenção e de 

sugestão da sensação de individualmente estar bem informado. As notícias se 

constituem por previsão e criação de pautas baseadas nas simplificações das 

complexidades regionais e nacionais de acordo com escolhas institucionais coerentes 

com as linhas editoriais de cada jornal. Os critérios de seleção de fontes seguem a 

mesma tendência de ordenamento das pautas por prioridade editorial. 

A prioridade para as pautas de economia e política sobre matérias de 

interesse humano está na essência do desequilíbrio observado por MacGregor (2013) 

e por Marcondes Filho (1989). O que fazer com o dinheiro tem sido uma pauta 
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atraente, mais que problemas sociais de outros povos no mundo, desde que tais 

problemas não tragam prejuízos ao mercado financeiro internacional.  

Desequilíbrios também são observados no espaço para manifestação 

como fonte, afinal, na implicação da complexidade do mundo, das particularidades 

regionais e nacionais, prioriza-se um tipo de fonte sobre outras. Foco em economia e 

negócios para atender a demanda do público que deseja saber o que fazer com o 

dinheiro abre espaço para a expressão de fontes do governo, das empresas privadas, 

dos especialistas de economia e investidores do mercado de capitais. E assim, 

restringe-se o espaço para matérias de interesse humano, na linha de raciocínio que 

gerir o fluxo de notícias é fazer escolhas: matérias de conteúdo social entram no 

segundo plano, notícias sobre grupos em risco de vida no mundo, particularidades 

culturais ou históricas de determinado povo no mundo. 

O impacto do discurso institucional na produção jornalística é perceptível 

nas escolhas que o jornal ou agência de notícias faz para cobrir os fatos internacionais 

em cada parte do planeta. Tais escolhas estão na seleção de fontes, que irão oferecer 

as informações para as matérias. Reduzidas a uma lista de elenco teatral, na qual 

independente da escolha dos nomes das pessoas a serem ouvidas, os personagens 

já estão definidos, na qual tais pessoas serão encaixadas. Há perfis já previamente 

definidos que possam avalizar ideias originárias no discurso institucional e na 

expectativa do público por informação, afinal o mundo se resume àquelas informações 

com as quais nos preocupamos. 

Nesse sentido, Stenzel (Reuters) destaca que pelos padrões da 

empresa, o leitor reconhece no texto produzido os padrões editoriais da empresa e os 

procedimentos pelos quais a informação foi obtida. Isso é discurso institucional 

inserido nas práticas jornalísticas, claramente exemplificado no depoimento da editora 

da Reuters. Como se dissessem: “Nós somos bons porque somos transparentes nos 

nossos textos e entregamos um produto muito bom com base nessa transparência”. 

Lembrando McLuhan (1974): “o meio é a mensagem”. Não precisam dizer, baseando-

se na Reuters, basta ler o que eles escrevem, o produto é a propaganda. 
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CAPÍTULO IV - O BRASIL NO JORNALISMO INTERNACIONAL 
ASPECTOS SOBRE ORGANIZAÇÃO, ENQUADRAMENTOS E 

VALORES SOCIAIS 

 

 

 

 

4.1. Presença e impacto das agências de notícias nos jornais quando o assunto 
é o Brasil 
 

 

 

 

4.1.1. Sobre as agências e os jornais  

 

Conforme já mencionado no Capítulo 2 “Jornalismo Internacional”, os 

quatro jornais pesquisados estão entre os 19 melhores do mundo (MOLINA, 2007) e, 

portanto, representam a imprensa internacional, tanto quanto estão entre os veículos 

de comunicação que mais influenciam o público no mundo. Da mesma forma, as 

agências de notícias (Reuters e Associated Press) apresentam-se no exclusivo grupo 

de agências globais, líderes do mercado de comercialização de notícias por atacado. 

Inspirado na crítica à objetividade e ao sistema concentrador de poder 

que se formou em torno da imprensa internacional, Schudson (2010, p. 214-215) 

sustenta que mantém-se na estrutura atual uma tendência de ocultação da notícia [em 

seu contexto] com o noticiário excessivamente voltado à confirmação de fatos 

observáveis, portanto, “tendencioso” à medida que não se discutem as relações e 

inter-relações, mas apresenta-se apenas um panorama de fatos pontuais. Tendência 

que se instala com a aplicação do modelo de jornalismo que tem na “pirâmide 

invertida” a técnica de narrativa mais aplicada na imprensa Ocidental, e obriga os 

jornalistas a escreverem mais sobre fatos que sobre temas de conjuntura com os quais 
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estejam relacionados. O sistema visa estabelecer um controle sobre o fluxo de 

informação e transmitir ao público a sensação de estar bem informado. Trata-se de 

um processo industrial de constante monitoramento (GOFFMAN, 2012, p. 212-232) e 

enquadramento de fatos e personagens, configurando-se em infinita linha de 

montagem um “duplo enredamento”. As agências de notícias e os jornais atuam em 

um mesmo sistema de informação para satisfazer o público no consumo e estimular 

a sensação de estar bem informado sobre o que acontece no mundo. 

Ao ler um jornal ou recepcionar um noticiário (MACGREGOR, 2013, p. 

35-36), por qualquer outro meio de comunicação, provavelmente, está se consumindo 

conteúdo originado em alguma das três maiores agências de notícias do mundo 

(Reuters, AFP France Press e AP). Tal conteúdo é concebido em uma perspectiva de 

demanda mundial média de recepção com valores-notícia aplicáveis à região global 

sede da agência, e cada veículo jornalístico faz respectivas adaptações em termos de 

valores-notícia e particularidades de interesses do público específico. A Reuters, que 

tem um serviço brasileiro, faz adaptações prévias para o público do país antes de 

disponibilizar as matérias para os clientes nacionais (jornais e outros veículos 

jornalísticos, além dos assinantes do setor financeiro).   

Neste Capítulo, tratamos dos resultados da análise de conteúdo e, para 

melhor compreendê-los, contamos com as contribuições dos depoimentos dos 

entrevistados e da revisão bibliográfica nos três eixos teóricos mencionados no 

primeiro capítulo, bem como obras complementares de jornalismo, de conjuntura 

brasileira e mundial. Como já mencionado no início, no primeiro capítulo, para 

pesquisar as práticas internacionais do jornalismo, as decisões editoriais, a análise de 

conteúdo se apresenta nesta pesquisa como um instrumento para viabilizar o estudo 

das matérias coletadas nos jornais estrangeiros, mais que isso, para constituir 

condições objetivas de estabelecer relações entre a prática jornalística e os 

fundamentos apreendidos na revisão bibliográfica. 

As 74 matérias captadas nos sites dos jornais selecionados para a 

pesquisa formam uma base para análise, de acordo com critérios previamente 

estabelecidos. O resultado dessa análise e a respectiva leitura crítica estão a seguir 

descritos, juntamente com os depoimentos dos entrevistados que possam esclarecer 

e nos ajudar a aprofundar o conhecimento sobre as práticas jornalísticas em que se 

inserem na produção de notícias da imprensa internacional. 
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Entrevistada da Reuters, Raquel Stenzel59 descreve a organização da 

Agência no Brasil, com o posicionamento operacional em três cidades (Brasília, Rio 

de Janeiro e São Paulo), tendo dois serviços distintos com equipes próprias para cada 

qual: o Nacional (em português) e o Internacional (em inglês). A direção brasileira fica 

no Rio de Janeiro, contudo, o chefe da América Latina está alocado em São Paulo. 

Também no Rio de Janeiro está concentrada a central das operações de audiovisual, 

em São Paulo concentra-se mais a cobertura do mercado financeiro. No Brasil, a 

equipe de correspondentes é de 30 profissionais. 

Na AP, com base no depoimento do correspondente entrevistado60, a 

empresa tinha operação em três escritórios nas mesmas cidades de operação da 

Reuters (Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo), entretanto, em Brasília, a operação foi 

reduzida a ponto de haver na cidade somente um fotógrafo. Tem uma direção nacional 

no Rio de Janeiro e, em São Paulo, estão alocados dois correspondentes, tendo, ao 

todo, no Brasil, 8 jornalistas para cobrir a pauta nacional da agência. 

Das matérias analisadas, 85,2 % são da Reuters e 14,8 % da AP. Isso 

pode ter muitas causas, como, por exemplo, a quantidade de jornalistas enquanto 

grupo de trabalho atuante no Brasil das duas agências (30 da Reuters e 8 da AP, 

como já mencionado); a vocação da Reuters em produzir matérias econômicas e de 

política econômica, sem se descuidar de outras áreas como política e matérias de 

interesse humano61. Entre outras razões que extrapolam o escopo desta pesquisa, 

como estratégias de negócios das duas empresas, há a organização operacional 

internacional e o poder econômico das mesmas para investir em uma determinada 

                                                            
59 Transcrição na íntegra disponível em apêndices.   
60 Idem, em apêndices.   
61 Matérias de Interesse Humano no contexto deste estudo compõem uma produção específica que, 

embora não esteja na rotina diária da cobertura do “hard news” (jornalismo econômico, político etc.), 
possa dele fazer parte. Estão mais relacionadas ao relato do hábito cultural, da história, das 
diferenças, dos fatos que possam compor histórias que caracterizam aspectos da identidade de um 
povo, relatos de dramas. Diz respeito ao interesse público, tendo em vista questões universais, valores 
culturais e sociais, enfim, matérias de interesse humano se constituem em relatos sobre ser humano, 
cultura e diversidade. Inspirando-se no “humanismo” (NEIVA, 2013, p. 276) relaciona-se com 
interesses por conhecer casos em que se inserem “potencialidades e faculdades do ser humano” e 
respectiva “capacidade para a criação e transformação da realidade social”, na medida que se possa 
ampliar o conhecimento sobre a ação humana no mundo, a prática de valores diferenciados etc. Bond 
(1959, p. 186) esclarece que esse tipo de produção é colocado em segundo plano em termos de 
prioridade para publicação, embora desperte grande demanda junto ao público, trata-se de um 
conteúdo  que se relaciona com a literatura, o entretenimento e os problemas sociais. É classificado 
como “jornalismo diversional”, no qual “privilegia facetas particulares dos agentes noticiosos” (COSTA, 
2010, p. 75). Nesse gênero de matéria, abre-se uma oportunidade para o jornalista aprofundar-se na 
cultura do lugar, contextualizar a ação das pessoas com aspectos sociais, históricos e culturais que 
normalmente não são abordados nas matérias de hard news, com foco no fato do momento.  
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área do mundo e produzir notícias com maior ou menor abundância. Nesse sentido, 

nos concentramos nas escolhas de pautas e nos critérios das escolhas dessas pautas, 

nas práticas jornalísticas correlatas a essas decisões editoriais do dia a dia da 

Redação na imprensa internacional. 

Conforme já citado, nos Capítulos 2 e 3, o sistema de distribuição de 

notícias no mundo se estruturou atendendo a interesses de nações hegemônicas 

como também, em paralelo, a interesses de grandes grupos de comunicação, tendo 

como destaque principal as grandes agências de notícias (MOLINA, 2015, p. 416-

423), em particular a Reuters. Desde a origem no século XIX, essa empresa está 

vinculada aos círculos de influência do Reino Unido, e depois aos dos EUA. 

Ainda reportando-nos aos Capítulos 2 e 3, as agências de notícias 

seguem representando (AGUIAR, 2009) um modelo desenhado no século XIX, nos 

princípios da linha de montagem fordista e da expansão colonial no mundo e, nesse 

contexto, destaca-se a liderança da Reuters no mercado de notícias. Aqui tratamos 

da relação das agências de notícias com os jornais pesquisados na amostra conforme 

o Quadro 19. Três dos quatro jornais apresentam exclusivamente matérias fornecidas 

pela Reuters (El País, Le Fígaro e The New York Times).   

A presença majoritária da Reuters tem grande destaque, 85,2%. Como 

já citado no Capítulo 1, foram admitidas na amostra somente matérias assinadas pelas 

duas agências, que tendo sido publicadas nos jornais pesquisados, descartando-se 

as que tenham assinatura de outras agências, da Redação dos jornais ou de 

correspondentes dos próprios jornais.  Essa liderança da Reuters no mercado de 

notícias está fundamentada em um oligopólio de 150 anos (MACGREGOR, 2013, p. 

37) que formou o sistema internacional de jornalismo, que tem nas agências centros 

mundiais para a distribuição de notícias. E tal sistema (AGUIAR, 2009) se organizou 

diferenciando funções para atacadistas (as agências) e varejistas (os meios 

jornalísticos que recepcionam o conteúdo das agências para publicá-lo como 

noticiário) numa linha industrial de produção e consumo da informação noticiosa 

enquanto mercadoria. 

Essa produção industrial se amplia ao longo do tempo para cobrir no 

mundo fatos do dia a dia sobre a circulação do capital e as oportunidades de 

investimentos, a política e as repercussões sobre a rotina para empresas e cidadãos, 

como outras notícias de interesse público. A “economia política internacional” se 
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ocupa do estudo sobre o processo de poder e riqueza no mundo (GONÇALVES, 2005, 

p. 05). “A economia internacional utiliza os mesmos métodos fundamentais de análise 

que outras subáreas da economia, pois as motivações e o comportamento dos 

indivíduos são iguais [...]” (KRUGMAN; OBSTFELD, 2010, p. 03), sendo que o assunto 

de interesse está orientado para a interação econômica entre Estados e mercados 

que negociam entre si.  

Na atualidade, os processos de poder e contrapoder estão baseados 

numa sociedade em rede (CASTELLS, 2015, p. 93) que têm na informação elemento 

essencial. As relações de poder se constituem a partir da definição de posições 

privilegiadas em termos de condição estratégica, levando-se em consideração o nível 

e o tempo de acesso (antes dos outros) para a tomada de decisões políticas e 

econômicas. Ou seja, quem toma conhecimento de um volume maior de informações 

em um menor espaço de tempo detém poder estratégico e de atuação no mercado.  

Trata-se aqui de um contexto global de relações de poder, tanto na 

esfera econômica quanto política. E, nesse sentido, a comunicação, e mais 

especificamente a produção industrial do jornalismo, tem apresentado uma ênfase na 

cobertura econômica e política que em outras áreas, não somente porque as 

empresas jornalísticas são sensíveis a essas relações de poder, mas também por 

considerar-se que as repercussões dos fatos políticos e econômicos atingem os 

interesses de grande número de pessoas no âmbito do público internacional 

(investimentos, emprego, estabilidade no mundo, exercício de direitos humanos etc.).  

Há que se destacar também as relações de poder dentro da indústria 

jornalística, principalmente levando-se em conta a hierarquia na cadeia da produção 

de notícias (considerando-se as agências como atacadistas com atuação mundial e 

os jornais como varejistas de notícias, alguns com atuação local, outros internacional), 

e também a consequente dependência dos jornais em relação ao conteúdo enviado 

pelas agências, que de forma direta ou indireta influencia na seleção de pautas e nos 

critérios de noticiabilidade da imprensa internacional. 

No Quadro 20, somente o The Guardian apresenta um conjunto de 

matérias fornecidas pelas duas agências. Sendo a seguinte proporção em relação ao 

total de 36 matérias do jornal: REUTERS – 69,5% (25 matérias) e AP 30,5% (11 

matérias). O conjunto composto por El País (5 matérias), Le Fígaro (28) e NYT (5) 

constitui uma soma de 38 matérias analisadas. Tal conjunto (38 matérias) apresenta 
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uma proporção de 51,4% do total da amostra (74), sendo 60,4% das matérias da 

Reuters (de 38 para 63 matérias). 

 
 

Quadro 20 - Jornal e agência de notícias 
JORNAL AMOSTRA REUTERS ASSOCIATED PRESS 

El País 5 5 0 
Le Fígaro  28 28 0 
The Guardian 36 25 11 
The New York Times 5 5 0 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Sobre as matérias da amostra no The Guardian, no Quadro 20, as 25 

matérias fornecidas pela Reuters posicionam essa parte da amostra com a proporção 

de 39,6% em relação ao conjunto total da agência (63 matérias da Reuters). Sobre o 

número total da amostra (74), as 11 matérias da AP correspondem a 14,9%. Sob o 

ponto de vista da nossa amostra, fica claro a superioridade da Reuters sobre a AP. É 

compreensível que os jornais europeus aproveitem o conteúdo das agências 

internacionais sediadas nos mesmos países dos jornais pesquisados: Reino Unido 

(The Guardian-Reuters62), Espanha (El País-EFE) e França (Le Fígaro-AFP France 

Press)63.  

Mas, há normalmente uma prática das redações jornalísticas de usar os 

serviços de mais de uma agência, três, quatro, cinco; uma confirmando a informação 

da outra, isso em matérias de redação própria da equipe do jornal, segundo Rodrigo 

Cavalheiro64, do O Estado de S.Paulo. Matérias assinadas por agências, como as que 

são objeto de nossa pesquisa, são publicadas mais ou menos na íntegra, com 

alterações feitas a critério do editor do jornal. Apesar das empresas jornalísticas 

nacionais e internacionais contarem com o serviço de correspondentes internacionais, 

estão desde sempre dependentes das agências de notícias (MOLINA, 2015, p. 429) 

                                                            
62 Estamos tratando a Reuters aqui como uma empresa binacional, por ter sido fundada no Reino Unido, 

adquirida em 2007 pela Thompson e transferida a sede principal para os EUA, mas, ainda, tendo 
importante ação na antiga sede, configurando-se, conforme mencionado no Capítulo 2, a segunda 
nação (Reino Unido) nas operações da empresa no mundo em termos de número de escritórios.   

63 Destacando que (como já mencionado) nesta pesquisa foram descartadas matérias assinadas por 
outras agências (que não sejam a Reuters e a AP) e correspondentes próprios dos jornais, conforme 
configuração da amostra descrita no primeiro Capítulo. 

64 Transcrição na íntegra disponível em apêndices.   
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para observar o mundo, para publicar notícias com os “olhos estrangeiros” e com uma 

abordagem baseada em preconceitos e interesses norte-americanos e europeus. 

Os meios de comunicação e as técnicas de produção da notícia (critérios 

de noticiabilidade, definição de pautas, apuração por meio de fontes etc.) formam uma 

rede noticiosa (TRAQUINA, 2012, p. 191), na qual, parte do que acontece no mundo 

é captado como fatos a serem transformados em notícias. Contudo, a maioria dos 

acontecimentos é descartada por um duplo filtro de seleção, em primeiro lugar, as 

agências estão em todos os continentes, nas principais cidades, cobrindo os fatos por 

critérios próprios de noticiabilidade, portanto, decidindo em cada lugar o que seja 

notícia. Os jornais, ao recepcionar e selecionar o conteúdo enviado pelas agências, 

podem tomar três tipos de decisão: descartar, publicar (literalmente ou com edição e 

modificações na narrativa) e/ou acionar os correspondentes para apurar e aprofundar 

a notícia original de determinada agência. Neste trabalho, considera-se, como já 

mencionado no Capítulo 3, a prática de reescrever a matéria reunindo em um único 

texto conteúdo enviado por duas, três, ou mais agências de notícias, e ainda há a 

contribuição eventual dos correspondentes havendo tempo hábil para cobertura 

adicional.  

Nos Estados Unidos, entre o século XIX e a primeira metade do século 

XX, grande parte dos jornais (BOND, 1959, p. 91) apenas republicava o conteúdo na 

íntegra recebido das agências. Desenvolveram-se agências de conteúdos noticiosos, 

outras se especializaram em distribuição de conteúdo de entretenimento. Enquanto 

isso, como mencionado no Capítulo 2, no Brasil e na América Latina, por restrições 

de custos nas comunicações telegráficas, os relatos que chegam das centrais 

mundiais das agências chegam resumidos em frases ou palavras, desafiando os 

redatores dos jornais a escreverem notícias imaginando o que tenha acontecido 

(MOLINA, 2015). Mas, a partir da segunda metade do século XX, sob a influência da 

Segunda Revolução industrial e do Pós-Guerra, em pleno desenvolvimento, a 

sofisticação dos mercados e a emergente tendência do desenvolvimento tecnológico 

modifica por completo a circulação da informação no mundo. Daí em diante, em cada 

fase histórica, os jornais e as agências acompanham tais mudanças e se reestruturam 

nas práticas e nas operações, para, nos tempos atuais, tornarem-se cada vez mais 

abundante na oferta de notícias em torno do mundo.   
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Com a concentração oligopólica na distribuição de notícias 

(RELATÓRIO MCBRIDE, 1983, p. 178-179), as agências líderes de mercado têm 

além de poder, uma crescente responsabilidade no “desenvolvimento de modelos 

econômicos e sociais”, na influência sobre “ideias e opiniões”, enfim, nas diversas 

condições de exercício de desenvolvimento de perspectivas para a vida no mundo, a 

partir da distribuição da informação. Porém, o jogo de interesses na perspectiva 

capitalista (STEINBERGER, 2005, p. 28), além de constituir a formação de uma 

opinião pública, apresenta a notícia como produto voltado ao mercado, um ativo que 

persegue o lucro, como qualquer outro que disputa espaço junto aos consumidores.  

O indivíduo (MEDINA, 1988, p. 36) ganha mais autonomia, o tradicional 

sistema de elites e classes sociais entra em declínio, e emerge um novo padrão de 

elite baseado no consumo, com a tendência para a “sociedade de massa desenvolver 

mensagens” além do universo particular de cada um. Isso é a antecipação que a 

autora realiza nas décadas de 1970-80 para um contexto bastante evidente nos dias 

atuais da sociedade em rede, conectada e produtora de conteúdo autoral, ou 

replicadora em série de conteúdos de outros, porém, ainda se mantendo o princípio 

da informação submetida ao jogo de interesses do sistema de notícias de gestão 

oligopólica (RELATÓRIO MCBRIDE, 1983; STEINBERGER, 2005), com foco para a 

lucratividade dos líderes de mercado e para o consumo da humanidade em geral.  

 

 

 

4.1.2. Gênero da amostra 

 

Em termos de gêneros jornalísticos, tratamos aqui apenas de três tipos 

(reportagem, notícia e nota), eximindo-nos de aprofundar a conceituação desse vasto 

campo de conhecimento (gênero) no âmbito do jornalismo. Essa decisão 

metodologicamente é orientada sob a necessidade de mantermos o foco da pesquisa 

no rumo traçado e descrito no Capítulo 1.  

Costa (2010, p. 45) diferencia a reportagem como uma forma de 

jornalismo interpretativo por suas faculdades de aprofundamento da informação, 

mantendo a notícia e a nota no jornalismo informativo. A nota é um breve relato de um 
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fato que ainda esteja ocorrendo e do qual ainda não se fez uma apuração completa; 

a notícia é um relato integral de fato consumado. Já no caso da reportagem, se trata 

de um relato ampliado, no qual se contextualiza o histórico relacionado ao fato e 

abordam-se os impactos para a sociedade, economia, políticas públicas etc.  

A distinção por gênero no Quadro 21 apresenta uma proporção 

majoritária de 62% para a categoria notícia, sendo que todos os jornais pesquisados 

contribuíram nessa categoria. Em situação oposta, o gênero reportagem vem com 

13,6% de participação, sendo que apenas dois jornais contribuem com matérias: The 

Guardian e Le Fígaro. O The Guardian é um caso à parte, seja por zerar na 

contribuição de notas, como também por ter contribuições para a amostra tanto da 

agência Reuters quanto da AP, nos outros tipos de gênero (notícia e reportagem). 

Considerando as 11 matérias da AP apresentadas pelo The Guardian, 91% são 

notícias e somente uma reportagem; sobre as 25 matérias da Reuters trazidas pelo 

The Guardian, 68% são notícias e 32% são reportagens. 

 

Quadro 21 – Gênero das matérias coletadas 
Gênero The Guardian El País Le Fígaro NYT Total 

Reuters AP T Reuters Reuters Reuters Quant.  % 
Nota65 ---- --- --- 01 13 04 18 24,4% 
Notícia66 17 10 27 04 14 01 46 62% 
Reportagem67 08 01 09 --- 01 --- 10 13,6% 
 25 11 36  
TOTAL 36 05 28 05 74 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com base no Quadro 21, a disponibilidade superior de notícias, em 

segundo plano de notas e em terceiro plano de reportagens, demonstra um nível de 

aprofundamento médio da cobertura sobre o Brasil. Considerando que a categoria 

                                                            
65 Relato sumário de um fato em andamento; visa uma informação rápida, marcada por texto conciso, 

resumido (PENA, 2005, p. 65-79). Por critérios editoriais, o fato pode não merecer aprofundamento a 
seguir com posterior publicação de notícia, ou, se for o caso, apura-se o fato para nova publicação 
(NEIVA, 2013, p. 400). 

66 Relato integral de um fato consumado. (PENA, 2005, p. 65-79). Trata-se de informação sobre 
ocorrência atual na qual se reconhece o assunto abordado, relevância (NEIVA, 2013, p. 401). 

67 Relato ampliado do fato, aprofundando-se em repercussões, consequências, versões de fontes e 
eventualmente contextualização histórica. (PENA, 2005, p. 65-79). Diferencia-se da notícia pela 
extensão do conteúdo, como também pelo aprofundamento; diferentemente da notícia, se propõe a 
esgotar um fato, debater implicações (ESTADO DE S. PAULO, 1997, p. 254). 
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reportagem representa um maior nível de aprofundamento, somente o The Guardian 

se destaca com nove matérias (12,2% de 74 matérias, sendo 90% das reportagens 

da amostra), enquanto o Le Fígaro traz apenas uma matéria (1,4% da amostra). 

No Quadro 22, temos três exemplos de matérias destacadas por gênero. 

A reportagem do The Guardian (Reuters) traz como manchete: “Brasil no embalo do 

carnaval apesar da propagação do Zika vírus” [tradução nossa], em uma abordagem 

negativa, com cinco fontes (3 anônimas e 2 testemunhas), enfoca a questão da saúde, 

com 45 linhas de texto.  A notícia do Le Fígaro apresenta como manchete: “O Brasil 

reduziu sua previsão de crescimento” [tradução nossa], em abordagem negativa, 2 

fontes oficiais e 1 oficiosa, tem como foco a crise política e econômica, publicada na 

editoria de economia, com 22 linhas de texto. A nota do NYT: “Brasil: Rio de Janeiro 

pede ajuda para combater o crime” [tradução nossa], vem também com abordagem 

negativa, com apenas uma fonte anônima, e enfatiza a violência, com 13 linhas de 

texto.  
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Quadro 22 – Gênero das matérias coletadas 
 

REPORTAGEM

The Guardian/Reuters, 22/02/2016. 
Fonte: Disponível em: <https://www.theguardian.com/gnm-archive/2002/jun/06/1>. Acesso  em: 28 mar. 2017, 
às 17:30 h. 

 
NOTÍCIA 

Le Fígaro/Reuters, 22/11/2016. 
Fonte: Disponível em: <http://www.lefigaro.fr/histoire/>. Acesso em: 29 mar. 2017, às 16:22 h. 

 
NOTA 

 

The New York Times/Reuters, 21/03/2016. 
Fonte: Disponível em: <http://www.nytco.com/who-we-are/culture/our-history/#1835-1880>. Acesso 
em: 28 mar. 2017, às 17:44 h. 
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No Quadro 22, a reportagem do The Guardian (Reuters) traz duas fotos 

sendo uma da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro; outra do desfile da escola de 

samba Mocidade Alegre, em São Paulo. A matéria destaca o descompasso entre a 

alegria da festa popular com os riscos à saúde pública em relação à epidemia de Zika, 

que ameaça “mais de 4.000 crianças e fetos” no país; como também depoimentos 

populares de descontentamento contra o governo federal. A notícia do Le Fígaro 

apresenta estatísticas de desempenho econômico e de desemprego do Brasil e as 

explicações de fontes oficiais e oficiosa sobre as questões relacionadas com a crise 

econômica e política em curso. A nota do NYT destaca o socorro de forças federais 

para conter o significativo aumento da criminalidade no Rio de Janeiro, revelando 

apreensão pelo fato de que a cidade será em 3 meses sede da Olimpíada 2016.  

De uma forma geral, a literatura jornalística tem se ocupado mais na 

conceituação da notícia e da reportagem, do que a respeito da nota. Observamos a 

nota como um relato breve, seja por necessidade da edição, por haver uma previsão 

de publicar posteriormente uma matéria completa na forma de notícia ou de 

reportagem. Tais critérios de edição variam, seja por que um determinado assunto 

não tem suficiente relevância do ponto de vista do editor para que se publique uma 

matéria; seja porque o fato ainda está em apuração e não se consumou com 

informações completas; ou ainda porque determinado veículo jornalístico tem como 

opção editorial publicar grande número de informações em um formato menor e de 

mais rápida leitura, editando-se, assim, mais notas. Enfim, a nota (COSTA, 2010, p. 

52) tem função informativa, mas, em síntese da informação, seja para antecipar a 

divulgação de um fato que se processa ainda em apuração, ou porque se julgue 

desnecessário produzir uma notícia no formato completo.   

No manual de redação da Folha de S.Paulo (2011, p. 91), a notícia se 

caracteriza pelo “puro registro dos fatos, sem opinião”, procurando-se evitar riscos de 

tornar-se tendencioso por falta de “exatidão”. Em Bond (1959, p. 77), distinguimos a 

notícia da reportagem, diante do impacto de cada uma, na notícia, o impacto se dá no 

conhecimento do fato em si; já na reportagem o impacto se dá em função da 

compreensão em uma dimensão maior e mais aprofundada da realidade e dos 

diversos contextos com que o fato apurado se relaciona, reforçada por depoimentos 

de um número maior de fontes que na notícia. Em Pena (2005, p. 70-74), a produção 

de notícias se baseia em um padrão de noticiabilidade e critérios editoriais 
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previamente definidos nas relações internas da Redação (repórter-editor-diretor de 

redação) e procura dar conta de um vastíssimo acervo diário de fatos que estão 

acontecendo rotineiramente. A reportagem (Pena, 2005, p. 74-80) explora um tema 

subjacente ou evidentemente associado ao fato e, ao mesmo tempo, aprofunda o 

conhecimento sobre a ocorrência, as consequências e as diversas perspectivas de 

fontes consultadas.  

A rotina de trabalho de um editor se estabelece nas decisões de 

separação do conteúdo que vem das agências de notícias, que poderá ser novamente 

redigido, mesclando-se matérias de diferentes agências com informações dos 

correspondentes, encomendando-se reportagens dos correspondentes sobre fatos de 

cobertura considerados insuficientes a partir do conteúdo das agências. Sendo a 

constituição de notas, notícias e reportagens resultado de uma conjunção da 

disponibilidade do que foi enviado pelas agências com as decisões editoriais de 

relevância sobre uma ou outra pauta, sobre o que merecerá um esforço maior de 

cobertura e o que se considera satisfatório apenas mencionar de forma mais ou menos 

sumária, como nota ou notícia.   

Falando pelo O Estado de S.Paulo, Rodrigo Cavalheiro explica que a 

editoria internacional constitui-se uma das seções mais importantes do jornal, ao lado 

de Economia e de Política. Algumas pautas são disputadas com a editoria de 

Economia, que o próprio jornal tem critérios para onde um assunto será publicado, 

baseando-se nas implicações do fato para a economia nacional, se o fato já vem 

sendo coberto por uma editoria ou outra. A importância dessas editorias no jornal se 

baseia no fato de que O Estado de S.Paulo vem a ser um exemplo nacional de jornal 

tradicional e representante do mainstream, da mesma forma que os jornais 

pesquisados (El País, Le Fígaro, The Guardian e NYT).  A Editoria Internacional de O 

Estado de S.Paulo funciona com 9 jornalistas, três em cada turno, mais os 

correspondentes sediados em Genebra, Paris e Washington cada um, contando 

também com o apoio de jornalistas da Agência Estado (do grupo do jornal O Estado 

de S.Paulo) sediados em Londres e Nova York. Os jornalistas da redação na Editoria 

Internacional trabalham simultaneamente para a produção do conteúdo do jornal e do 

site, com prazos diferentes para a operação e fechamento das edições. A principal 

dependência do jornal em relação às agências de notícias se dá pelas notícias de 

ocorrência simultânea e prioridade de publicação com rapidez, quanto mais “quente” 
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mais necessária será a contribuição da agência. Afinal, somente depois de algum 

tempo é que será possível acionar um correspondente que esteja mais próximo para 

apurar e contextualizar com valores-notícia de acordo com o público do próprio jornal 

(a agência produz com foco internacional) para estabelecer relações da notícia com 

pontos de interesse do leitor (atualidade, proximidade, curiosidade etc.). 

 

 

 

 

4.2. Conteúdo no jornal: algumas diferenças entre perfis editoriais dos jornais 
analisados 
  

 

 

 

4.2.1. Organização das notícias do Brasil: editorias e chapéus 
 

 

A Editoria pela qual a matéria é publicada é apresentada no início da 

matéria, na amostra, antes da manchete. Segundo Lage (1979, p. 26-27), compreende 

uma divisão organizacional da Redação inspirada na estrutura norte-americana das 

empresas jornalísticas, particularizando-se o conteúdo produzido em departamentos 

com equipes próprias (repórteres, redatores, artistas gráficos etc.) e um chefe: o 

editor; subordinados ao chefe de redação ou ao secretário. Em termos de 

racionalidade da divisão, a proposta é de criar condições para dar conta da 

diversidade, mas produz distorções. Marcondes Filho (1993, p. 105-106) esclarece 

que a editoria se insere numa tendência da “imprensa minimalista”, pela qual a 

produção tende ao “reducionismo dos grandes temas a assuntos de natureza 

subjetiva, individual ou particular”. Ou seja, a indústria jornalística departamentaliza a 

produção, particularizando cada vez mais o conteúdo, a ponto de dificultar a 

percepção coletiva sobre os diversos contextos existentes entre uma editoria e outra, 

sobre as relações de um fato político e econômico e/ou cultural, por exemplo. Isso é 

ilustrado pelo já mencionado conflito entre as editorias de Economia e Internacional 

para publicar uma notícia, sob determinado foco.  
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Essa tendência é ainda mais reforçada, considerando-se a Teoria do 

Espelho e a aplicação do conceito de objetividade nas práticas jornalísticas, pelas 

quais a cobertura é apenas uma tradução dos fatos. Como já abordado, a objetividade 

e a Teoria do Espelho, no Capítulo 3, baseiam-se na ideia de que a imprensa apenas 

reflete ou repercute os fatos, e como um “espelho” apresenta notícias e narra a 

“realidade” sem distorcer tais fatos (PENA, 2013, p. 125). Tem no modelo um dilema 

entre prender-se à narrativa dos fatos e ignorar as conexões, ou romper com o 

paradigma para explorar as relações dos problemas, os contextos e as questões de 

fundo em que se baseia a ocorrência dos fatos em evidência nas notícias.  

O comunicador “desinteressado” (TRAQUINA, 2012, p. 148), que tem 

por função apenas apurar e relatar um determinado fato no paradigma da objetividade, 

trabalha com foco na “missão de procurar e informar a verdade”, transforma-se em 

um jornalista que apenas procura contar as histórias (fatos pontuais), deixando ao 

público a função de interpretar e fazer as conexões.  

“A primeira obrigação do jornalismo é com a verdade” (KOVACH; 

ROSENSTIEL, 2004, p. 61) em uma perspectiva positivista sobre a objetividade na 

cobertura dos fatos, na qual seja possível e exigível que o jornalista se dispa de 

preconceitos e ideias preconcebidas para que possa relatar o que esteja acontecendo 

com fidelidade. Em uma estratégia institucional das empresas jornalísticas, a proposta 

da objetividade se insere (NEVEU, 2006, p. 111) na sucessiva oferta de notícias com 

mensagem subliminar focada na manutenção da atenção do público e convite à 

interação baseada na satisfação no consumo de informação.  

Nesse foco da satisfação do público por informação, as empresas 

jornalísticas, desde a Primeira Revolução Industrial e a produção de notícias em linha 

de montagem industrial (desde o início do século XIX), vem separando o conteúdo do 

noticiário em editorias. Através dessa separação, procura-se dar conta dos fatos 

diários, tendo por perspectiva o que mais interessa ao público de cada jornal ou 

veículo de imprensa, nisso se constroem os critérios de noticiabilidade da Redação, 

os parâmetros editoriais de concepção da notícia e de relevância para pautas. 

Critérios específicos em cada editoria, mas alinhados a uma mesma política editorial. 

No entanto, essa separação pode ser vista como uma estratégia 

pedagógica da imprensa para procurar explicar o mundo diário ao público, 

particularizando-o e, portanto, permitindo-se aprofundar em um ou outro ponto.  Uma 



194 

 

perspectiva de contraponto a essa questão da divisão do noticiário em editorias é que 

não se facilita ao público uma percepção geral sobre as relações entre os fatos do dia 

a dia e as influências dos contextos históricos e culturais, das ideologias, dos 

interesses dos grupos hegemônicos no mundo.  

A imprensa, ao longo do tempo, dedicando-se à concorrência e ao foco 

no noticiário de cobertura das particularidades do sistema político econômico mundial, 

desenvolveu uma incapacidade (RELATÓRIO MCBRIDE, 1983, p.301) geral de 

analisar e denunciar injustiças e desigualdades, de estabelecer uma crítica que 

contribua para a conscientização do público sobre desequilíbrios sociais e sobre a (in) 

consistência dos rumos que a cada momento se apresentam para a humanidade. 

Sendo a imprensa uma entidade com interesses políticos e econômicos em que se 

insere a competição entre as empresas e pela hegemonia, perde a condição de 

independência para apenas constituir forças (STEINBERGER, 2005, p. 161) que 

disputam modos de representação no campo político midiático.  

Nesse sentido, a organização dos jornais em editorias tem agregado ao 

longo do tempo uma competência para que a imprensa consiga sustentar o discurso 

do noticiário que cobre “tudo que seja importante”, ou seja, é importante atualizar o 

público sobre ocorrências no seio do sistema mundial, sem que seja necessário 

discuti-las, criticá-las. Aqui, não se propõe, de modo algum, que a divisão do conteúdo 

em editorias deveria ser abandonada, mas torna-se necessário refletir sobre o efeito 

de fragmentação que produz no consumo do noticiário e nos consequentes efeitos na 

conscientização do público ao longo do tempo. 

Cada editoria, com particular foco de cobertura, enfrenta a dificuldade de 

abordar a contextualização de temas seguindo-se o princípio da objetividade na pauta. 

Por um lado, a divisão do conteúdo do jornal em editorias e a fragmentação dos temas 

predispõem a possibilidade de racionalização no ponto de vista do público da 

separação dos contextos entre fatos econômicos, políticos, culturais etc. Por outro, as 

inegáveis relações entre fatos e contextos levam as editorias a disputarem pautas 

para publicá-las cada qual no próprio espaço, com justificativas por critérios editoriais. 

Conforme mencionado no Capítulo 3, Rodrigo Cavalheiro (O Estado de 

S.Paulo) descreve a disputa por matérias entre as editorias Internacional e Economia, 

que se estabelece no dia a dia da Redação. Matérias econômicas e de política com 

implicações econômicas que vêm do exterior pelas agências podem interessar às 
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duas editorias e, nesses casos, critérios próprios das práticas incorporadas na rotina 

da Redação ao longo do tempo são o que decidem o jogo de interesses entre as 

equipes do jornal. Desse modo, se o assunto já é tratado em uma editoria, se mantém 

a sequência de publicações na mesma; se o tema tem implicações em relação à 

economia brasileira, fica em Economia.  Isso se não for uma matéria que exija uma 

habilidade mais própria de Internacional para aprofundar com o trabalho de redatores 

e dos correspondentes no local dos fatos.  

Nesse ponto, se faz necessário estabelecer algumas distinções entre as 

editorias de Internacional e de Economia. A Editoria de Economia constitui 

naturalmente o lugar de fala do jornalismo econômico. No geral, o jornalismo se ocupa 

de destacar no noticiário o particular, irregularidades em relação à normalidade do 

cotidiano, tanto mais irregular e relevante para o interesse do público terá tratamento 

de prioridade para publicação (KUCINSKI, 2007, p. 21). Contudo, no jornalismo 

econômico não é só o irregular que poderá ser objeto de pauta, a continuidade do 

processo (câmbio, política fiscal, juros etc.) também será relevante para a cobertura.  

No jornalismo internacional, a pauta está nos fatos que, tendo ocorrência 

no exterior, possa alimentar a demanda do público, seja pelo inusitado, por reflexos 

na conjuntura político-econômica ou sociocultural nacional, ou pelo interesse que 

determinados personagens muito conhecidos despertam. A pauta econômica se 

insere na editoria internacional por sua ocorrência no exterior, mas também pela 

superior capacidade da equipe de Redação para cobri-la, associando-se os serviços 

de agências de notícias com os correspondentes próprios do jornal.  

Das 74 matérias da amostra, apenas 36 apresentam editoria, 48,7%. As 

38 matérias que não identificam editoria representam 51,3%. Ou seja, a fração da 

amostra que nos permite qualificar qual seja a editoria é minoritária em relação ao 

total. Nos jornais pesquisados, a maior parte das matérias que identificam a editoria 

“Atualidade” pode ser observada como “gerais”, na medida que se pauta por temas 

ligados a diversos temas. A maior parte das matérias com editoria identificada está 

em “Atualidade” (23), representando 31,1% do total das matérias (74). Sendo que 

dessas, 22 são do Le Fígaro (78,6% das matérias do jornal) e uma do El País (20% 

das matérias do jornal). As matérias de Atualidade do Le Fígaro têm assuntos variados 
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(15 sobre a crise política e econômica68, duas de corrupção, duas de saúde, uma de 

morte e violência, uma de Olimpíada no Rio e uma de protesto e greve), enquanto a 

matéria do El País trata de morte e violência (sequestro da sogra de Bernie 

Ecclestone, em São Paulo). Em segundo lugar, “Economia” (7) se destaca com 19,5% 

das matérias com editoria identificada (36). Dessas matérias, seis são do Le Fígaro 

(todas sobre a crise política e econômica) e uma do El País que trata da crise política 

e econômica (sobre a manutenção da taxa de juros em 14,25% ao mês). No Quadro 

23, vemos três exemplos de matérias nessa categoria de Editoria: 

 

  

                                                            
68 Crise política e econômica em 2016, baseada no envolvimento de políticos em corrupção, mas 

principalmente nas implicações política e econômicas de tal envolvimento. Difere das matérias de 
corrupção, pois essas tratam dos processos, acusações e consequências.   
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Quadro 23 - Editoria 
 

AMÉRICAS 

 
The New York Times/Reuters, 23/05/2016. 
Fonte: Disponível em: <http://www.nytco.com/who-we-are/culture/our-history/#1835-1880>.  Acesso em: 
28 mar. 2017, às 17:44 h. 

 
ATUALIDADE 

 
Le Fígaro/Reuters, 29/09/2016. 
Fonte: Disponível em: <http://www.lefigaro.fr/histoire/>. Acesso em: 29 mar. 2017, às 16:22 h. 

 
ECONOMIA 

 
El País/Reuters, 21/01/2016. 
Fonte: Disponível em: <https://escuela.elpais.com/historia-de-el-pais/>. Acesso em: 28 mar. 2017, às 
17:30 h. 
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No Quadro 23, NYT apresenta uma matéria na editoria “Américas” com 

o título: “Greve paralisa o tráfego na maior cidade do Brasil” [tradução nossa]. É o 

único entre os jornais pesquisados a particularizar a América Latina do conjunto 

geopolítico do mundo, destacando a região do restante da cobertura internacional e 

propondo uma certa unidade às três Américas (do Norte, Central e do Sul). É uma 

nota de 12 linhas que destaca os transtornos para a população da cidade de São 

Paulo (SP) que a greve de trabalhadores do Metrô causou e a incapacidade de o 

“governo” (não informa se estadual ou federal) em investir na infraestrutura.  

A matéria na editoria “Atualidade” do Le Fígaro com o título: “Campanha 

mortal no Brasil” denuncia o assassinato de duas pessoas e a tentativa de homicídio 

de um vice-governador (do Estado de Goiás). É uma nota de 12 linhas, que além de 

relatar o fato, relaciona-o ao impeachment da presidente Dilma Rousseff e o processo 

eleitoral em curso.  

Na editoria de “Economia”, o jornal El País publicou, em 21 de janeiro, a 

matéria: “Um dia após nota de Trombini, BC mantém taxa de juros em 14,25%”. É 

uma notícia com 28 linhas, que apresenta a decisão do então ministro da Fazenda do 

Brasil sobre a estabilidade da taxa de juros em dois dígitos. O texto aborda não só a 

decisão sobre os juros, mas também as repercussões no mercado e a manifestação 

do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, personalidade mais influente do governo 

na época.   

Ainda referindo-se à editoria, no Quadro 24, temos a comparação das 

contribuições das agências (Reuters e AP) para a amostra, com participação 

majoritária para a Reuters: 

 

Quadro 24 - Agência e editoria 

AGÊNCIAS EDITORIA 
Américas  Atualidade Economia Esporte  Vídeos  Não 

Identificado 
Quantidade

REUTERS 3 23 7 2 1 27 63 
Associated Press --- --- --- --- --- 11 11 
TOTAL 3 23 7 2 1 38 74 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A ausência de Editoria na AP, no Quadro 25, se deve à questão de o 

jornal The Guardian, no Quadro 27, não identificar sua editoria nas matérias, já que é 

o único jornal a trazer matérias da agência na amostra. A editoria “Atualidade” (23) 

representa 36,6% das matérias do total de matérias vinculadas à Reuters (63). A 

classificação das matérias em editorias é um procedimento dos jornais, mas essa 

visualização das matérias por agência permite perceber que as editorias não são tão 

especializadas em conteúdos específicos. 

 

Quadro 25 - Jornal e Editoria 

JORNAIS EDITORIA 
Américas Atualidade Economia Esporte Vídeos Não 

Identificado 
Quantida

de 

The Guardian --- --- --- --- --- 36 36 
El País --- 1 1 --- 1 2 5 

New York Times 3 --- --- 2 --- --- 5 
Le Fígaro --- 22 6 --- --- --- 28 
TOTAL 3 23 7 2 1 38 74 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 
 

No Quadro 25, o único jornal que claramente separa as matérias por 

editoria é o Le Fígaro, sendo “Atualidade” (22) a maior parte com 78,7% das matérias 

publicadas pelo jornal na amostra (28). As restantes foram publicadas na editoria de 

“Economia” (6) com 21,3% do total de 28. O jornal NYT caracteriza todas suas 

matérias da amostra em “Américas” (3) com 60% e “Esporte” (2) com 40%, de um total 

de cinco matérias. Das cinco matérias do El País, apenas três trazem a identificação 

de editoria. “Atualidade”, “Economia” e “Vídeos”, uma matéria cada. O jornal The 

Guardian não apresenta qualquer matéria com identificação de editoria, 

representando 94,8% do total de matérias sem identificação de editoria (36 de 38). 

Entrando na segunda metade desse tópico, que trata de editorias e 

chapéus, abordamos este último como a próxima categoria em análise da nossa 

amostra de matérias. “Chapéu” é uma palavra-chave apresentada na cabeça da 

matéria. Trata-se de um título (palavra-chave) que designa a matéria, estabelecendo 

uma relação com outras similares em tema já publicadas ou a serem publicadas no 

futuro. A escolha da palavra-chave para designar uma determinada matéria é 

condicionada à previsão de haver outras matérias a serem publicadas com a mesma 
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designação, também pela confiança do editor que o público reconhecerá o conteúdo, 

portanto, a palavra deve ser bastante conhecida pelo público.  

De 74 matérias, apenas 40 apresentam Chapéu, 54,1%. As 34 matérias 

que não identificam editoria representam 45,9%. O Chapéu de maior frequência 

identificado é “Brasil” (17) com 42,5% do total das matérias com “chapéu” (40) 

identificado. A identificação do Brasil com chapéu das matérias assinala o 

reconhecimento internacional do país como digno de destaque, seja pela ocorrência 

de fatos nacionais relevantes ou pela imagem nacional que estimula o interesse geral 

sobre os fatos. 

No Quadro 26, temos em destaque o “chapéu” “Brasil”, em uma matéria 

de 16 de novembro do jornal The Guardian com o título: “Brasil: Polícia usa spray de 

pimenta no protesto contra o parlamento do Rio” [tradução nossa]. É uma notícia com 

30 linhas, que relata a forma violenta com que a polícia carioca reprime a manifestação 

popular contra os deputados estaduais e a situação do caos administrativo do estado 

do Rio de Janeiro. Ressalta ainda que a cidade foi sede dos Jogos Olímpicos de 2016 

e o Brasil se constitui como a maior economia da América Latina, mas atravessa uma 

situação de “recessão e com desemprego em 10%”.              
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                    Quadro 26 – Chapéu: Brasil 

The Guardian/Associated Press, 16/11/2016. 
Fonte: Disponível em: <https://www.theguardian.com/gnm-archive/2002/jun/06/1>. Acesso em: 28 
mar. 2017, às 17:30 h. 

 

O País teve um grande prejuízo de imagem (SADLIER, 2016, p. 323), 

com sucessivo noticiário de escândalos de corrupção, violência, incapacidade do 

Governo em tratar da pobreza. O Rio de Janeiro capitaneia esse prejuízo face a 

visibilidade mundial da cidade. Esse patrimônio de imagem prejudicado tem mais de 

dois séculos de construção através da cultura (literatura, música e cinema), do esporte 

(principalmente o futebol) e das relações econômicas internacionais.    

O Brasil (DAMATTA, 1986b) se apresenta no mundo como uma nação 

formada por uma sociedade complexa e multifacetada, movida por uma “lógica 

relacional” (DAMATTA, 1986b, p. 183). E, baseada nessa lógica, elabora a política da 

negociação; tem uma economia muito estatizada e, ao mesmo tempo, ativa no setor 

privado; culturalmente aberta à diversidade, a exemplo do campo religioso com a 

convivência de católicos e de seguidores de cultos “afro-populares”. Ressalva seja 

feita que a obra (DAMATTA, 1986b) tem mais de 30 anos e, ao longo do tempo, o 

perfil econômico nacional se reformulou com uma tendência crescente para a 

privatização e o aumento da participação do capital nacional e internacional. Além 

disso, no campo religioso, há o avanço, nas últimas décadas, de novas práticas, em 
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particular dos neopentecostais em número de igrejas e de fieis, havendo nisso foco 

de conflitos e intolerância, destacando-se os cultos afro-brasileiros.  A atualização dos 

cenários atuais em relação ao contexto observado por DaMatta (1986b) requer 

adicionais e extensas pesquisas, extrapolando-se nosso foco no objeto de pesquisa, 

mas cabe aqui pontuar a relevância do autor mesmo carente de atualização. 

A emergência do Brasil como potência econômica ao lado da China, da 

Rússia e da Índia parece estar em contradição com a cobertura diária dada pela mídia 

aos níveis sem precedentes de corrupção governamental, pobreza desenfreada e 

violência generalizada. “O Rio de Janeiro, em particular, sofreu sérios arranhões na 

sua reputação de meca do turismo brasileiro, e agora seus condomínios à beira-mar 

olham de soslaio, desconfiados para as favelas dos morros, cujas dimensões 

desafiam a imaginação” (SADLIER, 2016, p. 323).  

A cobertura internacional (HOLANDA, 2014, p. 217) expõe não somente 

a cultura política brasileira, mas sim sul-americana, que contribui para a falência da 

imagem internacional: as constituições feitas para não serem cumpridas, as leis 

existentes para serem violadas, tudo em proveito de indivíduos e oligarquias, são 

fenômenos correntes em toda a história da América do Sul. É em vão que políticos 

imaginam interessar-se mais pelos princípios do que pelos homens: seus próprios 

atos representam o desmentido flagrante dessa pretensão (HOLANDA, 2014, p. 217).   

Como já mencionado, no mundo, a história se desenvolve (SANTOS; 

SILVEIRA, 2016, p. 303) em um processo cíclico de desenvolvimento, no qual 

oportunidades são aproveitadas ou não. Assim, podemos lembrar que outras nações 

estão concorrendo com o Brasil na captação de recursos, investimentos, interesses 

globais por visitação turística e outras demandas que potencializam a geração de 

novos negócios e empregos. O território tende a funcionar dentro de um modelo de 

sístoles e diástoles, um modelo combinado segundo o qual alguns dos seus pontos 

tendem a reunir recursos e forças, levando a fenômenos aglomerativos, enquanto em 

outras partes é o contrário que se verifica. Entre esses casos extremos, há toda uma 

gama de situações intermediarias. É assim que se estabelecem, no mapa de um país 

ou de uma região, hierarquias estatísticas e funcionais, juntamente com áreas de 

densidade e rarefação e com manchas mais ou menos dinâmicas.   

Metade dos chapéus apresentados no Quadro 29 é identificado como 

“Brasil”, nos quais os jornais escolheram identificar as notícias como fatos do país, 
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que estão relacionados com sua imagem e, portanto, o público poderá se interessar 

em ler a partir deste ponto. O Brasil é, e sempre foi, um ambiente em que o público e 

o privado se misturam (DAMATTA, 2015, p. 316-317; 1997, p. 27-58), em alguns 

casos, em benefício daqueles que têm mais poder, mais influência; em outros, a 

comunidade, em geral, toma para si a regalia; permanecendo nos dias atuais como 

reminiscência cultural da Era Colonial. E tal característica pode parecer incomum aos 

olhos de um estrangeiro que esteja mais habituado a regras públicas e civis mais 

rígidas.   

Além disso, o país representa no cenário econômico mundial uma nação 

de promissora tendência de crescimento, mas que frequentemente oscila no ritmo de 

desenvolvimento e nas condições de estabilidade financeira. Em fases de ascensão, 

nos ciclos de desempenho econômico, ou nos momentos de queda das expectativas 

internacionais, se torna objeto de interesse da imprensa internacional, com impactos 

no fluxo de investimentos entre o país e o mercado mundial, sendo por entrada de 

recursos ou por saída com a desistência dos investidores.  

Rohter (2008, p. 142-143), como correspondente do NYT no Brasil, entre 

1999 e 2007, compara a realidade da época da Ditadura Militar (1964-1984) com a 

atual, e pondera que havia uma expectativa de mudança das práticas políticas, que 

eram marcadas pelo loteamento do poder entre políticos e detentores de poder 

econômico, mas conclui que os movimentos nacionais de mudança têm sido 

bloqueados pela corrupção endêmica entre aqueles que concentram poder. Em sua 

obra, esse autor relata o próprio trabalho, em 416 páginas, abordando política, 

economia, cultura, sociedade, ciência e meio ambiente no Brasil.  

“Esse é um dos riscos que correspondentes baseados por muito tempo 

em um só país podem correr: pensar como suas fontes, não como seus leitores”, 

aponta Silva (2011, p. 33). Nesse sentido, Rohter (2008, p. 142-143) foi se 

transformando em comentarista ou “estudioso de problemas brasileiros”. Tal situação 

demonstra como se diferencia a visão dos correspondentes estrangeiros atuando no 

Brasil. Alguns correspondentes atuam no país há pouco tempo de cobertura local, e 

assim tendem a apurar fatos brasileiros do ponto de vista do público pelo jornal em 

que trabalha, com o viés cultural e de valores próprios do país de origem. Enquanto 

outros, mais experientes, podem adotar uma postura acima exemplificada, de 

“especialista”, concorrendo em ideias com as fontes que ouvem para apurar as 
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notícias que cobre diariamente, independente de um ou outro estar certo ou errado 

em suas posições. De uma forma ou de outra, há na formação geral do jornalista a 

atitude crítica de opor-se a cobrir por ponto de vista único, de questionar, mas o ritmo 

acelerado do trabalho tende a exigir também uma simplificação mais ou menos 

intensa.  

Não é sem motivo que a Reuters, como informa Stenzel em sua 

entrevista69, tem por norma transferir de um país para outro seus correspondentes 

internacionais, em ciclos de dois a três anos. Mas, isso, segundo ela, tem também 

uma desvantagem, afinal o trabalho pessoal de relacionamento com as fontes é de 

longo prazo, e através das relações de confiança entre fontes e jornalistas é que se 

obtêm as informações mais importantes, e não raro exclusivas. Mas, retomando o foco 

na cobertura sobre o Brasil e os chapéus usados pelos jornais, se faz necessário 

observar o papel do País no mundo, para compreender a noticiabilidade dos fatos que 

ocorrem nacionalmente e o interesse do público internacional sobre os mesmos. A 

partir desse ponto, estabelecem-se critérios e toma-se a decisão por um chapéu ou 

outro na cabeça da matéria.   

Atualmente, no contexto da globalização, há uma “guerra global” por 

investimentos empresariais que demandam “lugares produtivos” (SANTOS; 

SILVEIRA, 2016, p. 296), no qual cada país procura estabelecer atributos de 

lucratividade para a implantação de indústrias e outras atividades econômicas. O 

Brasil se insere nessa disputa enquanto caminho para o desenvolvimento, a partir do 

investimento estrangeiro e, nesse sentido, as notícias econômicas sobre o País 

tornam-se mais relevantes na pauta internacional à medida que há perspectivas de 

crescimento e de oportunidades para a lucratividade em investimentos. Em termos de 

crescimento econômico no Brasil, destaca-se “o papel relevante das políticas 

econômicas” (LACERDA, 2018, p. 163) para que o país possa alcançar um 

crescimento estável. A cobertura internacional das políticas econômicas estabelece 

junto ao público uma agenda sobre os mencionados “lugares produtivos” (SANTOS; 

SILVEIRA, 2016, p. 296) no mundo, o que Stenzel (Reuters) refere-se como país da 

vez, do momento, dando, por exemplo, o Brasil em ciclo de crescimento, depois 

Chipre, e um outro em outro momento. 

                                                            
69 Transcrição na íntegra disponível em apêndices.   
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“Uma reorientação geral dessas políticas [macros e setoriais no âmbito 

econômico], no sentido da abertura econômica e da liberalização comercial, fará com 

que a política externa e a sua diplomacia voltem a atuar [...]” (ALMEIDA, 2018, p. 201), 

tratando-se da importância do País no mundo, mas também podemos aqui destacar 

a relevância da pauta sobre economia e política brasileira por esse viés. É sob o viés 

das perspectivas da estabilidade político-econômica e da oportunidade para 

investimentos que as pautas sobre o Brasil tornam-se mais ou menos relevantes na 

agenda econômica internacional. Na amostra, essa questão vem ao encontro do fato 

de que grande parte das matérias de pauta, ligadas à crise política e econômica, bem 

como às de corrupção, tem uma abordagem negativa, como é descrito no decorrer 

deste Capítulo.    

“A teoria comercial moderna afirma que o padrão do comércio mundial é 

orientado por diferenças internacionais nas condições de oferta e nas condições de 

demanda” (CARBAUGH, 2004, p. 63), e assim, observamos que essas diferenças se 

constituem em objeto de interesse para a cobertura, em notícias. Podem ser pelo viés 

negativo ou positivo, de uma forma ou de outra irão influir na tomada de decisão para 

investir em determinado país, ou em determinado ramo do mercado com demanda 

internacional. Está aí a essência do processo comunicacional (CASTELLS, 2015, p. 

191-199), no qual convergem demanda e oferta de notícias para a formação de redes 

mentais e de poder. A cobertura dos fatos econômicos e políticos no mundo capacita 

aqueles que tenham poder de decisão (maior ou menor) para modificá-los no 

momento seguinte à leitura das notícias com interferências na realidade ou para 

mantê-la inalterada, bem como torna cidadãos e consumidores mais conscientes para 

conviver, debater e decidir sobre fatos do mercado ou de ações do poder público que 

lhe digam respeito, considerando-se a interdependência e inter-relação entre fatos 

mundiais, nacionais e locais.  

Ribeiro (2017, p. 74) aponta dois fenômenos que se intensificaram após 

a Segunda Guerra Mundial: a massificação (influenciando a forma de recepção da 

informação) e a globalização (influenciando o consumismo e a ampliação da atuação 

no mundo das grandes corporações econômicas). Por um lado, isso afeta a relação 

das populações com a política, com o debate e a formação de uma opinião pública. 

Por outro lado, a globalização incrementa novas condições para a diversidade, para a 

exposição das diferenças. E diante dessa complexidade cada vez maior, o trabalho 
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jornalístico, nas agências de notícias e nos jornais, é cada vez mais desafiado à 

reinvenção das práticas de produção, na perspectiva de incorporar as diferenças. 

Afinal, o jornalismo não somente promove a aproximação dos fatos internacionais com 

locais junto à opinião pública, mas também contribui para a construção de um 

imaginário mundial.   

“[...] o imaginário social ocidental é predominantemente jornalístico 

naqueles campos em que as sociedades não dispõem de fontes alternativas para 

ampliar o seu conhecimento sobre os fatos” (RELATÓRIO MCBRIDE, 1983, p. 164). 

Na década de 1980, essa questão já era crítica. Desde então, intensifica-se com a 

interligação do mundo em rede, com a crescente automação da produção e com a 

digitalização das comunicações, a demanda por informação instantânea explode no 

mundo das finanças, da gestão das organizações privadas e públicas e, por fim, 

expande-se cada vez mais o acesso público no mundo de notícias. As decisões 

baseadas no consumo da notícia tornam-se mais e mais ágeis, sendo que no século 

XIX poderia custar meses ou semanas. Atualmente, em segundos ou minutos se 

processam o consumo de notícias e as decisões baseadas nelas. A privatização de 

grande parte dos satélites em circulação em torno do mundo, a partir de 1970 

(ESPERIDIÃO, 2011, p. 101), contribuiu para aumentar a tendência de formação da 

rede digital e aumentar a competitividade das agências de notícias no mercado 

jornalístico internacional.  

Nesse contexto do consumo rápido, frenético e descartável das notícias 

no ambiente internacional, a atenção vem a ser conquistada por palavras-chave. 

Sendo, nesse caso, o nome da editoria; ou o chapéu da notícia, que faz referência a 

uma pauta de noticiabilidade vinculada aos interesses do público. De uma forma ou 

de outra é necessário estabelecer uma primeira conexão entre a atenção do público 

e a matéria, para que, a seguir, o leitor se interesse em ver o título, o lead etc.  O Brasil 

e o Rio de Janeiro, como chapéus mais citados, caracterizam o nível de atenção e de 

conhecimento do público no mundo sobre as pautas nacionais, encarregando o 

correspondente da agência de notícias ou de um jornal estrangeiro a tarefa de explicar 

as especificidades relacionadas ao fato, que em um jornal brasileiro não seria 

necessário, pela questão do povo nativo já compartilhar em sua cultura algumas 

informações de contexto que o estrangeiro não dispõe. 
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O mundo seria “plano” (FRIEDMAN, 2014) numa perspectiva de 

sociedade global interconectada, na qual os indivíduos e as instituições demandam 

informações em grande volume e de conhecimento que capacitem absorver o 

contexto em que as mesmas se situam. Na perspectiva da horizontalidade, a 

geopolítica atual da rede global torna cada vez mais essencial e estratégico o acesso 

às notícias e esse conhecimento sobre respectivos contextos. A competição 

internacional por capital, as dinâmicas econômicas e políticas no mundo, 

considerando os diferentes interesses nacionais e de grandes grupos empresariais se 

inserem nessa complexidade que pauta a cobertura internacional.  

Diante dessa complexidade mundial, o chapéu na condição de palavra-

chave procura seduzir a atenção do leitor para a matéria. No Quadro 27, O segundo 

chapéu se apresenta como “Rio de Janeiro” (6) com 15% do total das matérias com 

“chapéu” (40) identificado. O Rio de Janeiro além de ser uma das cidades brasileiras 

mais conhecidas no mundo, se constitui como sede das Olimpíadas em 2016. Dessa 

forma, pequena participação restou para os chapéus: “Lula”, “Olimpíada”, 

“Paraolimpíadas”, “Neymar”, com duas matérias cada. “Crise Política no Brasil”, com 

apenas uma matéria. Em outras posições da amostra, há um chapéu para cada 

matéria das oito identificadas. 

 

Quadro 27 - Agência e chapéu 

AGÊNCIAS CHAPÉU 
BRASIL  Rio de 

Janeiro 
LULA Olimpíada Paraolimpía

da 
NEYMAR Crise 

Política  
OUTROS  Não Ident Quant

REUTERS 15 4 2 2 --- 2 1 3 34 63 
Associated Press 2 2 --- --- 2 --- --- 5 --- 11 
TOTAL 17 6 2 2 2 2 1 8 34 74 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No Quadro 27, na Reuters, de 63 matérias, apenas 29 apresentam 

Chapéu, 46,1%. As 34 matérias que não identificam editoria representam 53,9%. A 

ênfase do chapéu “Brasil” (15) representa 51,8% das 29 matérias identificadas. O 

segundo destaque é o “Rio de Janeiro” (4) com 13,8%. Na AP, o total de matérias, 

apenas 11 apresentam Chapéu, 100%. Destacam-se:  “Brasil”, “Rio de Janeiro” e 

“Paraolimpíadas”, com duas matérias cada. As cinco matérias em “Outros” 

apresentam um chapéu diferente para cada uma. Diante da caracterização dos 
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chapéus apresentados, destaca-se a prioridade para a Política e para as questões 

relacionadas com as Olimpíadas.  

Os fatos são reconhecidos como notícia (STEINBERGER, 2005, p. 92) 

a partir de critérios de noticiabilidade e relações de etnocentrismo entre o público e as 

pautas apresentadas. Assim sendo, “Brasil” e “Rio de Janeiro” são palavras mais 

conhecidas no mundo e mais assimiláveis que outras, no rápido processo que o leitor 

terá para decidir entre ler e não ler algo publicado. As decisões editoriais sobre o 

conteúdo publicado ou como publicar define como cada jornal “mapeia” 

(MORETZSOHN, 2002, p. 95) as notícias no mundo. Portanto, o chapéu já se 

apresenta como forma de enquadramento (GOFFMAN, 2012) de fatos a partir de uma 

orientação geopolítica do jornal, e tal tratamento se aprofunda na produção e 

apresentação do conteúdo. O chapéu é o primeiro elemento na cabeça da matéria, na 

qual se procura despertar a atenção do leitor e, ao mesmo tempo, destacar qual é o 

elemento em que se fundamenta o interesse (que o jornal julgou ser) do público sobre 

tal matéria. Assim, assuntos diferentes ou semelhantes temas poderão ter um mesmo 

chapéu, de acordo com a agenda (KUNCZIK, 1997, p. 314) do veículo jornalístico, no 

contexto (posicionamento editorial e especificidades do público) nacional e 

internacional de cada jornal.   

No Quadro 28, The Guardian é o único jornal a apresentar chapéus em 

100% das matérias. Sendo a maior parte “Brasil” (17) com 47,3% das 36 matérias do 

jornal, sendo exclusivo desse jornal. O segundo destaque vai para “Rio de Janeiro” 

(5) com 13,9%. El País apresenta somente dois chapéus: “Rio de Janeiro” e “Crise 

Política no Brasil”. As outras três matérias da amostra não identificam chapéus.  NYT 

apresenta somente um chapéu: “Olimpíada” com duas matérias. As outras três 

matérias da amostra não identificam chapéus. Le Fígaro é o único jornal que não 

apresenta qualquer chapéu em 100% das matérias.   
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Quadro 28 -  Jornal e Chapéu 

JORNAIS CHAPÉU 
BRASIL  Rio de 

Janeiro 
LULA Olimpíada Paraolimpía

da 
NEYMAR Crise 

Política  
OUTROS  Não Ident Quant

The Guardian 17 5 2 --- 2 2 --- 8 --- 36 
El País --- 1 --- --- --- --- 1 --- 3 5 

New York Times --- --- --- 2 --- --- --- --- 3 5 
Le Fígaro --- --- --- --- --- --- --- --- 28 28 
TOTAL 17 6 2 2 2 2 1 8 34 74 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No Quadro 28, demonstra-se o quantitativo de chapéus que alguns 

jornais decidiram destacar nas matérias publicadas, outros decidiram informar a 

editoria pela qual o conteúdo foi produzido. Dando-nos, dessa forma, visões de como 

cada jornal estabelece conexões com o público para atrair a atenção e despertar o 

interesse do mesmo, justificando a noticiabilidade de um ou outro assunto publicado. 

O chapéu, como também a editoria, reside no agendamento que o jornal imprime para 

tal ou qual tema, seja pela escolha da palavra-chave que se apresenta no chapéu, ou 

pela decisão de publicar um ou outro tema em determinada editoria.   

Os interesses (LIPPMANN, 2010, p. 151) são disseminados a partir do 

que conhecemos, e não nos interessamos por aquilo que não conhecemos. Por esse 

recurso de colar na cabeça da matéria o nome da editoria ou um chapéu, procura-se 

ao mesmo tempo, conquistar a atenção do público sobre determinado conteúdo 

noticioso publicado e, ao mesmo tempo, fixar na mente do público um dos elementos 

da agenda para que o consumo seja facilitado no futuro. No caso do chapéu, estimula-

se o interesse pelo assunto à medida que se torna mais conhecida uma palavra que 

o represente; da mesma forma a editoria se firma no interesse do público com o 

reconhecimento geral da pertinência e relevância do conteúdo ali publicado.  

 

 

4.2.2. Assuntos proeminentes 

 

Com base na entrevistada de Raquel Stenzel, a pauta na Reuters é 

marcada tanto pelo agendamento internacional à medida que eventualmente a chefia 

central informa às subsidiárias nacionais quais as tendências de interesse: “olha, há 

um grande interesse hoje no mercado por ... fusões e aquisições”; quanto pelo 
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agendamento local e nacional, que os jornalistas da agência pautam os fatos que têm 

conhecimento, desconhecidos dos chefes na matriz. Relativa liberdade de trabalho na 

pauta e apuração, nas quais os chefes exigem mais ou menos aprofundamento e 

pertinência de pauta com o interesse do público no mundo. 

Pela AP, o entrevistado70 destaca que a corrupção e a crise política têm 

sido os assuntos que têm tido mais demanda para a publicação internacional. Mas, 

trata-se de um processo cíclico, de interesses por um ou outro tema, em que outros 

temas passam a ser mais evidentes como a inflação e os seus picos de subida ou 

queda, o meio ambiente. Com foco na pauta, perguntamos o que pode ser relevante 

nesse mundo de notícias, entre tantos acontecimentos no planeta. O trabalho é 

sempre uma tentativa de responder a essa questão. 

A pauta se baseia na presunção do interesse do público, e tal interesse 

(BOND, 1959, p. 57-66) se baseia em novidades (oferta de relatos da atualidade que 

represente o que de mais importante acontece no mundo), objetividade (foco no fato 

mais importante), “ritmo” (adequação do conteúdo ao ritmo de vida do público e a 

velocidade de consumo da informação), variedade (conteúdo que amplia a 

perspectiva do leitor quanto a ideias e fatos) e pelo estilo jornalístico (posicionamento 

e a maneira pela qual jornal e jornalista expõem a informação e a esclarece). A 

estratégia de um jornal é convencer o leitor que, naquele acervo diário de notícias, ele 

encontrará satisfação para a demanda individual por informação e, por meio disso, 

possa posicionar-se como cidadão, executar atividades profissionais ou tomar 

decisões empresarias, com a consistência e a confiança de estar bem informado. O 

interesse do indivíduo pela notícia (LIPPMANN, 2010, p. 160), longe de ser fixo, varia 

ao longo do tempo, com o conhecimento e a memorização sobre assuntos e 

circunstâncias da própria realidade local tanto quanto a respeito da realidade mundial. 

No Quadro 29, o assunto mais frequente é a Crise Política e Econômica 

com (31) matérias que representam 41,9% da amostra. Esse assunto tem foco nos 

fatos que influenciam a crise no Brasil, em 2016, gerando impactos políticos e 

econômicos, desde que tais fatos não estejam inseridos nas outras categorias, como 

vemos aqui: 

 
 
                                                            
70 Transcrição na íntegra disponível em apêndices.   
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Quadro 29 - Assunto 
Assunto Nº de Matérias Critério 

Crise Política e 
Econômica 

31 Fatos que influenciam a crise, geram impactos políticos e 
econômicos. E não estão inseridos nas outras categorias. 

Corrupção 13 Dizem respeito aos processos na justiça, ou envolvem 
suspeitos de corrupção. 

Olimpíada 04 Esportes, atividades inseridas nas Olimpíadas 2016, Atletas. 

Saúde 07 Tratam do Zika Vírus e condições de Saúde no Brasil. 

Morte e Violência 08 Assassinatos, Crimes, Prisões. 

Protesto e Greve  04 Manifestações populares contra Governo e a corrupção. 
Greve de serviços públicos. 

Chapecoense 02 Caso do time, queda do avião e repercussões. 

Outros 05 Cinco matérias diferentes: O caso Ryan Lochte71 (falso 
assalto), política internacional, ciência, futebol, desastre.  

AMOSTRA 74 Número total de matérias da amostra 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 

No Quadro 29, Assunto é uma palavra-chave que designa o conteúdo 

no entendimento do autor, após a leitura das matérias. O Critério é a descrição dos 

fundamentos da decisão de separação da amostra por assunto.  Nesta pesquisa, o 

Assunto se caracteriza como a síntese da pauta jornalística. E a pauta se constitui no 

direcionamento editorial para cobrir determinado fato ou explorar determinado tema, 

para a redação da notícia. Segundo Lage (2005, p. 29-30), a pauta é perceptível na 

leitura da matéria, o que capacita o público a apreender a ideologia do veículo.  

Como já mencionado, a subjetividade que caracteriza a decisão de 

publicar ou não tal ou qual assunto se fundamenta na teoria do Gatekeeper 

(TRAQUINA, 2012, p. 151-153). As decisões individuais dos jornalistas funcionam 

como “portões”, pelos quais as passagens transformam fatos em notícias, dentro de 

um frenético processo de seleção ritmado pela marcação do tempo em segundos, que 

estabelece a produção industrial do jornalismo.  

Sodré e Ferrari (1986, p. 17) sentenciam que “noticiar seria o ato de 

anunciar determinado fato”, consequentemente, somente aqueles fatos escolhidos 

para serem anunciados tornam-se notícias. Assim sendo, os jornais pesquisados na 

amostra escolheram anunciar sobre o Brasil, em 2016, principalmente: em primeiro 

lugar Crise Política e Econômica e, em segundo, a Corrupção. Em proporção 

minoritária, 40,6%, os assuntos restantes (Olimpíada, Saúde, Morte e Violência, 

                                                            
71 Simulação de assalto que o nadador Ryan Lochte e outros atletas da delegação norte-americana de 

natação praticaram, cometendo crime de falsa denúncia junto à polícia do Rio de Janeiro, com o 
objetivo de esconder a saída furtiva do grupo para uma festa com mulheres e bebidas, após 
cometerem vandalismo em um posto de gasolina.   
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Protesto e Greve, Chapecoense e Outros) compõem um arco de interesses humanos 

e de temas que caracterizam uma demanda universal por conteúdo internacional, 

comtemplando os interesses do público por “novidade” e “variedade” (BOND, 1959, p. 

58-62). Essas escolhas de temas são também influenciadas (KUNCZIK, 1997, p. 233) 

pelo conhecimento prévio que jornalistas e público (consumidor da informação) 

tenham sobre os assuntos, neles encontrando referências similares de experiência 

para procurar explicá-las e entendê-las, respectivamente; ou, de outro modo, algo 

totalmente novo que chame atenção pela curiosidade. E assim, a cobertura 

internacional de fatos se faz por comparações (SILVA, 2011, p. 36-38), expondo-se 

similaridades e diferenças das relações entre práticas culturais e de comportamento 

humano entre um lugar no mundo onde se cobre um fato e o outro onde se consome 

a notícia, em nosso caso, da amostra da crise política e econômica até a forma como 

brasileiros se ressentiram com a tragédia da Chapecoense72.   

No Quadro 30, destacamos os assuntos Crise Política e Econômica e 

Corrupção.  No primeiro caso, uma notícia do Le Fígaro, com o título “Brasil: forte 

redução de crescimento” sobre a decisão de o governo brasileiro reduzir a previsão 

de crescimento em consequência da crise, publicada em 22 de novembro, com um 

texto de 22 linhas, relatando o recuo da economia brasileira aos números de um ano 

atrás, o aumento do desemprego. O segundo exemplo é uma reportagem do The 

Guardian, em 17 de novembro, que destaca a corrupção no título: “Ex-governador do 

Rio preso por acusações de cartelização de obras públicas”, na qual relata-se o 

envolvimento de Sérgio Cabral no crime e as repercussões políticas da prisão, 

destacando ser o  preso do mesmo partido do presidente Michel Temer (PMDB), em 

um texto com 61 linhas, explorando-se o tema da corrupção no estado do Rio de 

Janeiro, e as repercussões nas finanças públicas e na incapacidade de pagar os 

funcionários públicos. 

 

  

                                                            
72 Queda do avião que levava o time da Chapecoense, dirigentes do time e jornalistas na Colômbia 

com a morte de dezenas de pessoas, a perda de todo um time de futebol, titulares e reservas, exceto 
alguns sobreviventes.   



213 

 

Quadro 30 - Assunto 
 
CRISE POLÍTICA 
E ECONÔMICA 

Le Fígaro/Reuters, 22/11/2016. 
Fonte: Disponível em: <http://www.lefigaro.fr/histoire/>. Acesso em: 29 mar. 2017, às 16:22 h. 
 

CORRUPÇÃO 

The Guardian/ Reuters, 17/11/2016. 
Fonte: Disponível em: <https://www.theguardian.com/gnm-archive/2002/jun/06/1>. Acesso em: 28 
mar. 2017, às 17:30 h. 

  

Matérias como a apresentada no Quadro 30, no quesito Crise Política e 

Econômica são fatos que influenciam a dinâmica de relações no mercado e estão no 

centro das decisões públicas e geram impactos políticos e econômicos. Nas 74 

matérias analisadas, o assunto mais tratado foi a Crise Política e Econômica (31) com 

41,9%. Política e Economia são campos distintos no jornalismo, porém, na crise em 

que o Brasil se encontra, ambos estão integrados e gerando entre si influências e 

consequências geradoras de novos fatos em sequência. A ênfase das matérias 

pesquisadas se dá nos conflitos políticos e nas repercussões econômicas verificadas.  
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A relação da política com a economia se dá por reflexos de uma sobre a 

outra; decisões de governo ou instabilidade política interferindo no ambiente 

econômico; o desempenho da economia interferindo nas decisões de governo. A 

história política brasileira pode ser contada em fatos dos ciclos econômicos do Brasil 

(LENE, 2013), como o crescimento no Regime Militar, na década de 1960; choques e 

planos econômicos das décadas de 1980 e 1990, o plano Real e a estabilidade 

econômica. A pauta econômica está “quase sempre” (KUCINSKI, 2007, p. 23) na 

concentração de capital em determinado setor econômico, ou em decisões políticas 

que possam interferir nessa concentração. “Na cobertura das políticas de governo e 

dos problemas macroeconômicos, é essencial o conhecimento entre as variáveis 

econômicas, assim como a sua ligação com os âmbitos político e social” (KUCINSKI, 

2007, p. 23).   Enfim, a cobertura econômica no jornalismo brasileiro (BASILE, 2002, 

p. 43) tem dado efetivas contribuições para o desenvolvimento nacional e a 

consolidação da democracia. Portanto, é possível que a cobertura da imprensa 

internacional sobre um determinado país traga ao Brasil vantagens no mercado 

internacional, ao longo do tempo, lembrando que, apesar de 2016 estar cheio de fatos 

envolvendo problemas nacionais não resolvidos (como veremos a seguir nesse 

capítulo), a abordagem nessa amostra não foi absolutamente negativa.  

Ressalta Sadlier (2016, p. 336-337), que tanto as sucessivas crises 

quanto os escândalos de corrupção prejudicam o otimismo do brasileiro e a percepção 

interna sobre o País. Para Blay (2017: 191-205), ao longo do tempo, a imagem 

brasileira vem sendo construídam, no Exterior, como uma imagem de paraíso tropical 

embalado por música peculiar, carnaval e mulheres atraentes, para alguns europeus 

o Brasil continua a ser o “país do futuro”, para outros, vem a ser um eterno “carnaval”. 

Entre a absorção mundial de notícias sobre determinado país e a falta de 

conhecimento em geral sobre contextos e as complexidades de cada lugar, emergem 

preconceitos e estereótipos que influenciam a imagem de uma nação. Lippmann 

(2010, p. 83-95) associa o conceito de estereótipo às atitudes individuais de 

produzirem imagens e perspectivas sobre coisas, pessoas e lugares a partir do 

limitado acervo de informações que disponha. E tal processo individual e/ou social 

está na necessidade das pessoas de organizarem o pensamento e as lembranças, 

associando-as a determinados valores. Abordando o assunto, mas, especificamente 

falando das “celebridades”, Martino (2015, p. 173) destaca a ampla divulgação das 
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qualidades de uma determinada pessoa para constituir, na imagem individual, um 

personagem excepcional, a ponto de qualquer informação negativa obter 

noticiabilidade de alto impacto.  Para Lippmann (2010, p. 92), o mundo é muito mais 

amplo e complexo que a capacidade humana de absorvê-lo, daí a natural produção 

de estereótipos para representar pontos de vista. Williams Jr. (1996, p. 602-604) 

define o preconceito como “um julgamento prévio rígido e negativo sobre um indivíduo 

ou um grupo”. Neiva (2013, p. 192) define estereótipo como uma perspectiva 

padronizada a partir de ideias preconcebidas, que pode tornar-se um preconceito no 

âmbito das relações entre pessoas ou entre povos em termos de discriminação, 

submissão da imagem às ideias generalizadas e sem fundamento. Consideramos o 

estereótipo mais amplo que o preconceito, no qual se forma a imagem do Brasil a 

partir das informações que o público tenha disponível, ao longo do tempo, em 

destaque no noticiário internacional, entre outras fontes possíveis. 

No quesito Corrupção, os assuntos dizem respeito aos processos na 

justiça, ou envolvem suspeitos de corrupção. As 13 matérias de Corrupção 

representam 17,6% do total da amostra. É certo que há relações com a crise política 

e econômica, mas a ênfase das matérias se verifica na ação criminosa, na 

investigação e na ação das autoridades (Policia Federal, Ministério Público, Poder 

Judiciário). O assunto “corrupção” se relaciona com três esferas da cobertura 

jornalística, a política, a econômica e a policial. Embora a tendência é que a ênfase 

seja na política pelo fato de os repórteres políticos terem mais proximidade de contato 

com fontes, isso depende do fato a ser coberto. O envolvimento de um político em 

corrupção é um fato político, mas os efeitos da corrupção na Petrobrás ou no mercado 

nacional como um todo situam-se na esfera econômica, e a relação com delegados 

que têm sido normalmente na apuração dos repórteres policiais, fornecendo 

informações atualizadas sobre investigações. Mas essa situação de um 

surpreendente número de políticos envolvidos em investigações e processos criminais 

de corrupção tem levado repórteres brasileiros de economia e política a trabalharem 

em situações novas, além da usual divisão de áreas, estabelecidas conceitualmente. 

Correspondentes estrangeiros acompanham o noticiário da imprensa nacional (com 

base no entrevistado da AP), cobrindo-o para seus veículos que trabalham com 

informações adicionais, consultas às fontes, comparando-o com outros casos no 

mundo. 
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No quesito Morte e Violência, são assassinatos, crimes, prisões e 

sequestros. Morte/Violência (8 matérias), representa 10,9% do total de matérias na 

amostra; há casos policiais ocorridos no Brasil com repercussão internacional, seja 

pela importância dos personagens envolvidos (vítimas ou acusados) ou pela 

expectativa editorial sobre a repercussão do fato junto ao público. A morte se torna 

notícia (BOND, 1959, p. 189) pela fama do falecido, ou natureza da morte envolvendo 

uma ou muitas pessoas, tendo como exemplo em nossa amostra duas matérias do 

The Guardian. Em 20 de março, pela Reuters, o jornal publica que o banqueiro Roger 

Agnelli morre em acidente de avião e que antes da morte dirigia uma das maiores 

mineradoras do mundo, a Vale. Em 29 de junho, também pela Reuters, destaca-se 

que foi encontrado um corpo humano mutilado na praia de Copacabana, Rio de 

Janeiro, e ainda mais três fatos que coincidem em termos do momento da ocorrência: 

a Olimpíada, o escândalo de corrupção que atinge a cúpula do governo estadual e o 

aumento da criminalidade, é uma notícia que estabelece relações entre esses quatro 

fatos em um texto de 34 linhas. A informação jornalística no âmbito da cobertura 

policial (LUSTOSA, 1996, p. 122) não precisa ser sensacionalista (ou melhor receber 

um tratamento propositalmente sensacionalista) para ser dramática, dados sobre uma 

morte já são dramáticos por si só. 

No quesito Saúde, as matérias tratam do Zika Vírus e as condições de 

Saúde no Brasil. Saúde (7 matérias) com 9,5% do total de matérias. Nesse assunto, 

há uma estreita relação entre jornalismo científico e as práticas jornalísticas 

abordando questões sociais e de comportamento humano. Ao mesmo tempo que se 

cobre o avanço nas pesquisas científicas sobre a doença, também destaca-se a 

atenção dos jornais pesquisados sobre as repercussões sociais e as tensões políticas 

decorrentes da epidemia internacional, com foco no Brasil. Na cobertura da saúde 

(ERBOLATO, 2001, p. 231), o foco estaria na degradação natural do ser humano, nos 

riscos à vida urbana e na vulnerabilidade do cidadão diante das condições ambientais 

regionais, bem como à aplicação da medicina para dar conta dos respectivos 

problemas, considerando o gradual avanço nas pesquisas na área e as questões 

sociais envolvidas. Rohter (2008, p. 347-366) destaca a importância das pesquisas 

científicas para que o Brasil possa avançar na superação dos problemas nacionais, 

enquanto correspondente no país para o NYT, como já mencionado.  
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O enquadramento da cobertura da saúde na amostra tem sido o de 

relatar a situação de determinado problema de saúde, ações do Estado para tratar do 

problema e repercussões que possam ter numa perspectiva global em termos de 

epidemia. Em segundo plano, abordam-se questões sociais associadas ao fato 

noticiado. Essa questão é verificada em uma única matéria da amostra, uma 

reportagem publicada pelo The Guardian, em 11 de outubro, com o título “Estamos 

escrevendo a história da Zika: um ano sobre a crise no Brasil”, na qual as vítimas da 

doença Zika Vírus são citadas como testemunhas e/ou apresentadas em foto e 

legenda, em que se verifica, em casos individuais, que no Brasil a doença atinge 

pessoas pobres.   

No contexto de um mundo marcado pela desigualdade, do ponto de vista 

da cobertura internacional nos países periféricos, como os da América Latina, e mais 

especificamente no Brasil, as questões sociais deixam de ser pauta em termos de 

relevância. A continuidade da existência das desigualdades (SANTOS, 2002, p. 32) 

se baseia numa moderna e global estrutura de classes, dentro de um mercado 

internacional, de uma divisão desigual de rendas entre países. Tal questão é agravada 

por características de eficiência (ou de falência) na gestão pública do atendimento à 

saúde e prevenção às doenças em países periféricos, caso a caso. A relevância de 

pauta se amplia à medida que determinado problema ganha uma dimensão maior a 

ponto de haver riscos para que se alcancem outras populações no mundo, embora o 

drama humano do problema também gere, de certo modo, valor noticioso relevante 

para agregar importância a ponto de que um fato se torne notícia. 

Essa questão de que o público esteja mais preocupado com interesses 

particulares ou com problemas mundiais vincula-se aos processos de formação de 

uma consciência política (GAMSON, 2011, p. 27). Populações mais conscientes 

tendem a se interessar por problemas comuns, coletivos, considerando-se notícias 

internacionais abordando saúde como problemas comuns a todos no mundo.  Mas, o 

avanço dos “particularismos” (RIBEIRO, 2017, p. 72) provoca na sociedade uma perda 

de referencial comum sobre temas essenciais, no qual está contribuindo para isso o 

“automatismo da vida moderna”, a emergência de novas formas de analfabetismos, e 

a aceleração do ritmo da vida cotidiana por máquinas e dispositivos digitais.  

No quesito Olimpíada são matérias de esportes, atividades inseridas nas 

Olimpíadas 2016, com destaque para os atletas. As 4 matérias de Olimpíada 



218 

 

representam 5,5% da amostra. Apesar de haver uma grande atenção dos jornais 

sobre a Olimpíada (os jornais em grande parte das matérias de crise política e 

corrupção citam o fato que o Brasil sediará ou sediou a competição, dependendo da 

época do ano da publicação), o número específico de matérias sobre os esportes 

olímpicos é muito pequeno. Trata-se de um evento internacional, no qual o país-sede 

do evento estará no centro das atenções no mundo, portanto, é pauta constante, em 

períodos de antecedência ao evento (cobrindo-se expectativas sobre o processo de 

organização e os investimentos públicos); de ocorrência do evento propriamente dito 

(com foco nos atletas e nas competições); de fatos posteriores (evidencia o país-sede 

e o legado). 

A cobertura esportiva (BOND, 1959, p. 192-193) constitui um particular 

campo do jornalismo, com tratamento especializado voltado para os eventos 

esportivos, personalidades e técnicas de competição esportivas, embora as práticas 

jornalísticas sejam similares a tantas outras especialidades no jornal.  O jornalismo 

esportivo (BARBEIRO; RANGEL, 2006, p.13-14) baseia-se nas práticas comuns da 

Redação para reunir a produção da informação com o entretenimento. E, assim, é 

natural que esse trabalho se diferencie do hard news característico da cobertura em 

política e economia, para um tom mais coloquial, humanizado, próximo da conversa 

entre amigos. 

DaMatta (1986a, p. 96-97) relaciona a cultura do esporte no Brasil, e 

particularmente ao futebol, a necessidade de ater-se às regras para que façam parte 

da dinâmica esportiva. Assim, o brasileiro é ao mesmo tempo obediente nos 

parâmetros esportivos e “safado” em outros contextos da vida cotidiana. O êxito 

esportivo e a alegria dos atletas brasileiros, no futebol, agregaram ao País uma 

atenção do público internacional, que tem no esporte um ambiente de relacionamento 

com a diversidade e redução das tensões, que é mais intensa em outros contextos da 

vida no mundo.    

O quesito Protesto e Greve constitui-se da cobertura de manifestações 

populares contra o Governo e contra a corrupção, e diz respeito à publicação de 4 

matérias, o que representa 5,5% do total da amostra. Trata-se de greve de serviços 

públicos, manifestações populares nas ruas e ação do poder público reprimindo os 

manifestantes. Rothberg (2011, p. 159) nos lembra que no jornalismo tradicional a 

cobertura deveria se pautar pelo distanciamento e por relato marcado pela 
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objetividade, questionando-se tais práticas propondo-se a dar voz aos múltiplos atores 

do fato. Lippmann (2010, p. 67) questiona a redução de espaço nos jornais para 

assuntos públicos, ao longo do tempo. De uma forma geral, cobrir manifestações 

públicas é apurar como uma população ou um determinado grupo social se expressa 

ante às políticas públicas ou sobre a atuação do governo. Em algumas matérias, 

verificam-se as vozes de manifestantes defendendo diferentes pontos de vista, 

alimentando-se o debate sob as práticas democráticas na sociedade, em outras, 

destaca-se a ênfase na truculência em casos específicos por parte de manifestantes 

ou agentes públicos de segurança. 

Baseando-se nas ideias de estado e de democracia, DaMatta (1997, p. 

59-86) levanta uma questão sobre o exercício da cidadania no Brasil: é uma 

prerrogativa individual, baseada no individualismo, ou uma dinâmica social, baseada 

em regras e consensos?  Essa dúvida é baseada na contradição do comportamento 

brasileiro que, como já mencionado, confunde o público com o privado; que reclama 

dos governantes e da qualidade dos serviços públicos, mas, individualmente, aciona 

“amigos” em postos de mando nos mesmos serviços para obter vantagens pessoais 

ou alguma facilidade no atendimento, em detrimento do atendimento de outras 

pessoas. Holanda (2014, p. 219) explica que apesar de eventualmente haver 

brasileiros se mobilizando nas ruas, não se constitui um movimento pelo bem comum, 

mas um processo de “troca de um personalismo por um outro”. Trata-se de uma série 

histórica de disputas baseadas no individualismo e na dicotomia de ideias, que 

procuram sucederem-se após êxito na sedução das massas. E tal tendência histórica 

de mudanças vem sendo motivação de mobilizações a partir de partidos e ideologias 

que, em dado momento, tenha maior ou menor influência junto à opinião pública. 

Contudo, a sociedade em rede e a abrangência cada vez maior das 

conexões digitais, faz com que essa tendência se modifique. Como em outras partes 

do mundo, ocorre no Brasil (CASTELLS, 2013, p. 182) uma mobilização “sem 

partidos”, pela qual as pessoas se organizam em conexões de rede para se 

expressarem nas ruas. A conexão pela rede tornou-se o meio pelo qual as massas 

agregam uma nova capacidade de estruturarem mobilizações de rua com causas de 

interesse comum, com a inédita independência em relação à classe política do país.   

Chapecoense: caso do time de futebol brasileiro, do estado de Santa 

Catarina, da queda do avião e repercussões: foram 2 matérias, com 2,8% do total da 
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amostra. O fato pautado nessas duas matérias tornou-se de grande repercussão 

internacional por morte de quase todos ocupantes do avião73. Foram publicadas no 

gênero notícia, pelo jornal The Guardian, sendo a agência a Reuters. A primeira 

matéria de 29 de novembro destaca a solidariedade dos times brasileiros ao 

oferecerem empréstimos de jogadores para reerguer o time após a tragédia, e que 

também pediram a CBF que a “Chape” fique isenta de rebaixamento por três anos. A 

segunda matéria, de 17 de dezembro, relata que o sobrevivente Alan Ruschel (goleiro 

do time) havia trocado de lugar com um jornalista e, por esse motivo, ainda estava 

vivo. A morte de um grande número de pessoas e a sobrevivência de alguns poucos 

atraem atenção por questões emocionais, à medida que a notícia propõe ao público 

colocar-se individualmente em pensamento no lugar das famílias dos mortos e dos 

sobreviventes. 

Como já mencionado no quesito sobre a Morte, o fato de uma tragédia 

envolvendo morte (LUSTOSA, 1996, p. 122) já é por si marcante, sem que seja 

necessário um tratamento sensacionalista. A morte deve ser noticiada “sem 

estardalhaço ou sensacionalismo” (MARTINS, 1997, p. 181) informando que a pessoa 

morreu, esclarecendo-se as circunstâncias da morte. O expressivo número de vítimas 

no acidente em questão está muito próximo de uma cobertura de guerra, naturalmente 

marcada por muitas mortes. Lippmann (2010, p. 65) aponta a cobertura de guerra 

como um tema de grande interesse para o público.  

 No caso da Chapecoense, há complicadores a mais que tornam a 

notícia ainda mais dramática, posto que além do expressivo número de pessoas 

mortas no evento, há o fato de que a maior parte das vítimas é composta por jovens 

atletas em ascensão na carreira, que após vitórias em competições nacionais, no 

Brasil, partiam para uma primeira final de competição internacional e, além disso, pela 

forma que ocorreu a queda de um avião de grande porte, repentina, surpreendente. 

O impacto emocional da notícia e a dramaticidade da morte coletiva atraem atenção 

para a leitura e o consumo da informação. No Brasil, há uma marcante diversidade 

religiosa e um culto aos mortos (DAMATTA, 2004, p. 57-68) no contexto do sagrado, 

que se diferencia de outros países e povos em que se cultua um deus (ou deuses) 

                                                            
73Na tragédia, em queda de avião na Colômbia, morreram 71 pessoas e seis sobreviveram. Em 29 de 

novembro de 2016, globoesporte.globo.com publicou esses números, e acrescenta que o time iria 
participar da primeira partida da final da Copa Sul-americana. Verificado em 24 de maio de 2018, às 
15:14 h.   
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mais autoritário e vingativo. Nesse contexto, a morte tem um significado diferente em 

cada denominação religiosa, embora similar sejam as sensações de perda e de 

ausência da pessoa falecida.   

A tragédia “Chapecoense” se apresenta além da relevância da queda de 

um avião para fins de pauta noticiosa, se situa também no impacto emocional junto 

aos leitores pela morte de dezenas de jovens atletas e de profissionais da imprensa 

entre outras pessoas. Uma notícia sobre morte, de um modo ou de outro, lembra ao 

leitor que há pessoas próximas queridas e sobre a transitoriedade da vida das 

mesmas, e nisso reforça-se o impacto emocional da tragédia da Chapecoense, 

induzindo-se cada indivíduo a colocar-se no lugar dos familiares daqueles que 

morreram. Afinal, o sentimento de pertencimento a núcleos familiares é um aspecto 

comum às pessoas, pelo menos à maior parte das pessoas, no mundo. 

“Outros”, cinco matérias diferentes: O caso Ryan Lochte (falso assalto), 

Política Internacional, Ciência, Futebol, Desastre. O item “outros” compõe 6,8% da 

amostra versando cada matéria sobre pautas completamente diferentes, não sendo 

possível tecer relações entre si, por esse motivo estão nessa categoria. 

A soma das matérias com os assuntos mais publicados, Crise 

Política/Econômica (31) e Corrupção (13) representa 59,5%. Os assuntos estão 

intimamente relacionados, diante da quebra de legitimidade de representantes dos 

poderes Executivo e Legislativo diante de acusações de corrupção e a indecisão dos 

empresários brasileiros e estrangeiros em investir em meio à crise política. O restante 

compreende 40,5%: Olimpíada, Saúde, Morte/Violência, Protesto/Greve 

Chapecoense e Outros. Esses assuntos se colocam em segundo plano, diante da 

prioridade para a Política e Economia, como pode-se observar no Quadro 31, 

ressaltando-se a contribuição das agências de notícias na amostra em proporções por 

assunto. 

Quadro 31 - Agência de notícias e assunto 
AGÊNCIA Amostra Crise Política e

Econômica 
Corrupção Olimpíada Saúde Morte e 

Violência 
Protesto e 

Greve  
Chapecoense Outros

REUTERS  63 30 11 3 6 7 3 2 1 
Associated Press 11 1 2 1 1 1 1 0 4 

TOTAL 74 31 13 4 7 8 4 2 5 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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No Quadro 31, entre as matérias assinadas pela Reuters estão a Crise 

Econômica e Política (30) que representa 47,7%; Corrupção (11) se apresenta com 

17,5%. Os assuntos restantes (Olimpíada, Saúde, Morte/Violência, Protesto/Greve, 

Chapecoense e Outros) somam 22 matérias, correspondendo a 34,8% do total da 

agência. Na AP, o assunto mais publicado foi corrupção, com 2 matérias (18,2%). E 

sobre a Chapecoense não houve matéria publicada. As restantes tiveram uma matéria 

publicada, inclusive na categoria outros. Ou seja, além das duas matérias sobre 

corrupção, as outras nove matérias analisadas apresentam assuntos diferenciados, 

distintos. No Quadro 32, podemos observar a contribuição dos jornais na amostra em 

proporções nas categorias de assunto: 

 
 

Quadro 32 - Jornal e assunto 
JORNAL Amostra Crise Política e

Econômica 
Corrupção Olimpíada Saúde Morte e 

Violência 
Protesto e 

Greve  
Chapecoense Outros

El País 5 2 1 0 0 1 0 0 1 
Le Fígaro  28 21 2 1 2 1 1 0 0 

The Guardian 36 8 10 3 3 5 1 2 4 
NYT 5 0 0 0 2 1 2 0 0 

TOTAL 74 31 13 4 7 8 4 2 5 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

No Quadro 32, o jornal El País (5) destaca como assunto mais publicado 

a Crise Política e Econômica (2), com 40% das cinco matérias do jornal. Corrupção, 

Morte/Violência e Outros tiveram uma matéria cada. O Le Fígaro (28) apresenta como 

assunto mais publicado também a Crise Política e Econômica (21), com 75% das 

matérias do jornal. Em segundo plano, Corrupção (2) e Saúde (2), com 7,2% cada 

assunto. Olimpíada, Morte/Violência, Protesto/Greve tiveram apenas uma matéria 

cada. No jornal The Guardian (36), o assunto mais publicado foi Corrupção (10), com 

27,8% das matérias do jornal. Em segundo plano, se apresenta a Crise Política e 

Econômica (8), com 22,3%. Morte/Violência (5), Olimpíada (3), Saúde (3) e 

Chapecoense (2), somadas representam 36,2% (13 matérias de 36). Protesto/Greve 

apresenta apenas uma matéria. Outros apresenta quatro matérias com diferentes 

temas. NYT: Saúde (2) e Protesto/Greve (2) são os assuntos mais publicados em 5 

matérias analisadas, sendo que a soma dos dois assuntos compreende 80% do 

conjunto específico do jornal. Morte/Violência teve apenas uma matéria.  
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A dinâmica do trabalho jornalístico é marcada (TRAQUINA, 2013 p. 35-

38) pelo imediatismo e pelo reconhecimento da noticiabilidade no ciclo diário da 

produção jornalística, nos quais se inserem os assuntos que trazem o Brasil para a 

pauta internacional em 2016.  O Brasil se insere na pauta internacional em política, 

em momentos de maior influência do país no mundo, bem como nos momentos de 

crescimento econômico em que as relações com outros países se intensificam; em 

economia, à medida que encontra-se em posições favoráveis de crescimento no ciclo 

mundial e apresenta novas oportunidades de investimento estrangeiro no país; em 

esportes, com a participação exitosa em eventos internacionais. Quanto mais a 

imprensa internacional julgar o Brasil importante, mais o país será noticiado. 

O assunto está na essência da pauta jornalística. E as pautas (FOLHA 

DE S.PAULO, 2001, p. 48) são roteiros para a apuração e a produção de notícias 

elaboradas nas editorias para orientar os jornalistas em cada área especializada das 

diferentes editorias de um jornal. No jornalismo internacional, as pautas orientam 

correspondentes para cobrir determinado assunto ou um conjunto de assuntos 

associados entre si. A pauta pode ser gerada a partir de um fato relatado por agência 

de notícias que, no jornal, requer aprofundamento, ou por iniciativa do correspondente 

que a propõe ao chefe de redação ou ao editor por telefone ou outro meio digital de 

comunicação. A capacidade do correspondente (SILVA, 2011, p. 33) de pautar os 

assuntos se amplia na experiência de cobri-los em um determinado país, 

compreendendo a cultura local e a dinâmica política e econômica da região.  

No contexto das conexões em rede (LÉVY, 1999, p. 45), o saber tornou-

se virtual, a informação ganhou um processamento automático. A notícia agregou 

mais rapidez (tanto na produção quanto no consumo) e aumentou-se a escala de 

produção em níveis inéditos a partir das melhores condições de distribuição mundial 

em rede. Diante dessa virtualidade do “saber”, os assuntos ingressam no noticiário 

internacional mediante uma noticiabilidade global, de demanda por grande parte dos 

públicos no mundo, alguns dos temas de conhecimento prévio e, por esse motivo, 

demandados. No contexto da “Quarta Revolução Industrial” (SCHWAB, 2016, p. 56), 

os consumidores tornaram-se mais exigentes pela crescente oferta de inovação 

tecnológica em praticamente todos os setores do mercado. E, assim, o sistema de 

informação da indústria jornalística se reformulou, agregando ainda mais velocidade 

na produção e distribuição de notícias, mas também atuando no esclarecimento de 
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questões de fundo dos fatos, que os povos estrangeiros não são capazes de 

compreenderem por desconhecerem os fundamentos culturais associados, no âmbito 

da globalização. E, em nome do atendimento da exigência, cada vez maior do público, 

priorizam-se aqueles assuntos que correspondam à unanimidade da demanda, 

tornando o noticiário parcialmente previsível, com temas repetitivos, mudando-se 

atores em cada lugar do mundo onde os fatos são apurados e noticiados. 

 

 

 

4.3. Como as notícias do Brasil são representadas pelo jornalismo internacional: 
o duplo filtro 
 
 
 
 
 
4.3.1. As fontes 

 

Por Fonte entende-se a origem de informações de uma notícia, de uma 

versão do acontecido ou de possível explicação do que tenha acontecido; não 

deixando de reconhecer a condição de que cada pessoa tem um específico ponto de 

vista quando se manifesta (PENA, 2013, p. 57). A fonte como origem de informações, 

autoria de versão de fatos, diversificação de pontos de vista constitui importante 

recurso na linguagem jornalística, destacando as contribuições dos indivíduos citados 

nas matérias do ponto de vista do jornalista na narrativa da matéria. Mas, como se 

pode conferir no Quadro 33, a predominância de citações de fontes oficiais na amostra 

demonstra que os jornais pesquisados optaram por intensificar a publicação das 

versões ligadas ao poder político e econômico.  
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Quadro 33 – Fonte 
Tipo de Fonte Nº de Fontes Critério 
Oficial  67 Representantes de Governos, empresas, associações e 

organizações, com autorização para falar. Executivo, 
Legislativo e Judiciário, dos níveis Federal ao Municipal. 

Oficiosa 10 Fala informalmente, sem autorização, mas está vinculado as 
mesmas instituições que as fontes oficiais. 

Independente 10 Não tem vínculo com as instituições. Dessa forma se 
diferencia das Fontes Oficiais e Oficiosa. 

Anônima 27 Fala em OFF. Não é identificada na matéria. Declara fatos 
sem se identificar. 

Testemunha  12 Vivenciou os fatos, seja como vítima, expectador, ou delator. 

Especialista  7 Possui conhecimento reconhecido na imprensa, junto ao 
público, seja técnico, acadêmico ou histórico. Pode opinar 
sobre o contexto da realidade. 

Contraponto  13 Acusado, representante do acusado ou aquele que tiver sido 
citado de forma negativa. 

Outros Veículos 19 Citando outro veículo. 

Total 165 Fontes Citadas 

Amostra 74 Total de matérias da amostra. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No Quadro 33, levando-se em consideração o conjunto das 74 matérias, 

a caracterização das fontes nas narrativas se apresenta em 165 citações. 

“Contraponto” e “Outros Veículos” são fontes incluídas pelo autor da pesquisa. 

Conforme já fundamentado no terceiro Capítulo, as outras categorias (Oficial, 

Oficiosa, Independente, Anônima, Testemunha, Especialista) são baseadas em Lage 

(2005); Pena (2013); Traquina (2013). Numa amostra de 74 matérias, foram citadas 

165 fontes, como anotado, com uma média entre 2 a 3 fontes por matéria. 

De 165 fontes citadas na amostra, 40,7% são oficiais, proporção superior 

a qualquer outra categoria em termos de fonte. Afinal, ao invés de refletir a 

diversidade, ouvindo-se um número maior de fontes nas matérias, segue-se a lógica 

industrial do jornalismo como produto (MEDINA, 1988). Nessa lógica, a notícia deve 

responder a pontuais necessidades de informação sobre decisões e consequências 

do cenário global. Na realidade atual, estabeleceu-se “a financeirização do espaço 

global” (STEINBERGER, 2005, p. 112), o desenraizamento das sociedades, que 

trazem como consequência o “fim do moderno”, a revisão do conceito de fronteiras e 

de vínculos com as subjetividades individuais, e ainda a busca desenfreada por 

respostas rápidas para questões pontuais e objetivas. Assim, podemos procurar 

entender as opções dos jornais por fontes oficiais, apesar de se constituir decisão 

editorial relativamente parcial, traz uma resposta rápida e objetiva para explicar 
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determinado fato noticiado, desde que não seja necessário examinar contextos, 

relações entre o fato noticiado e a complexidade envolvida.     

Para relacionar a pesquisa com esse conceito da fonte jornalística, torna-

se necessário compreender a relação da fonte com a pauta jornalística. Pode-se 

entender que a fonte seja uma das opções que o jornalista possa dispor para captar 

informação, pautar um assunto ou consolidar uma notícia com depoimentos, à medida 

que for capaz de descrever o que acontece, a dinâmica do fato que é objeto de 

cobertura; ou esclarecer detalhes que dependem de conhecimento específico ou 

privilegiado. Silva (2011, p. 113) esclarece que boa parte do sucesso de um 

correspondente está na formação de uma “rede de contatos” (conjunto de fontes em 

setores estratégicos da política, economia e de outras áreas da atividade humana), 

devendo ser pessoas bem informadas, nas quais o jornalista possa confiar, e que os 

próprios interesses não estejam envolvidos com o assunto em pauta. Se a fonte 

apresenta interesses (políticos, econômicos, entre outros) relacionados com o 

assunto, a apuração somente será completa com a confirmação da informação junto 

a duas ou mais outras fontes. 

No Quadro 34, apresentam-se dois exemplos de matérias em que se 

constata essa situação, na qual, em alguns momentos, os jornais apresentam 

somente fontes oficiais e, em outro caso, estabelecem uma oferta diversificada de 

vozes para compor o relato, no qual se procura responder à determinada pauta.  
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Quadro 34 – Fonte 
 
 

SÓ FONTES 
OFICIAIS 

 
The Guardian/ 

Reuters, 
02/02/2016. 

 
 

DIVERSIFICADA 

 

The Guardian/ 
Reuters, 
15/03/2016. 

Fonte: Disponível em: <https://www.theguardian.com/gnm-archive/2002/jun/06/1>. Acesso em: 28 
mar. 2017, às 17:30 h. 

 

Como matéria de única expressão oficial, no Quadro 34, a notícia de 25 

linhas traz como título: “Petrobras enfrenta escândalo político em ação com suborno 

e propinas” [tradução nossa]. Nessa matéria há apenas citação de uma fonte oficial, 

o juiz da comarca de Manhattan, nos Estados Unidos, onde corre um processo contra 
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a Petrobras em favor de acionistas do país. A outra matéria do mesmo jornal, uma 

reportagem com 57 linhas, apresenta o título: “Ex-presidente do Brasil sujeito a 

assumir posição de gabinete” [tradução nossa]. Essa reportagem cita três fontes 

oficiais, uma anônima, uma testemunha, dois veículos brasileiros (Folha de S.Paulo e 

revista Veja), e ainda atende ao contraponto, citando Lula e o advogado, sendo ao 

todo nove fontes citadas na matéria.   

A decisão de publicar uma matéria com uma ou com várias fontes está 

relacionada com vários fatores. A pouca disponibilidade de fontes para falar sobre o 

assunto pautado, a disponibilidade de uma fonte confiável e muito bem informada, a 

imagem que a fonte tenha junto ao público para legitimar a informação; são aspectos 

mais ou menos relacionados com o conteúdo que cada uma possa oferecer (NATALI, 

2011, p. 60). O conteúdo individual agrega valor à manifestação de cada um, 

considerando-se o nível de poder que exerce (fontes oficiais e oficiosas), o 

conhecimento distanciado e sem envolvimento74 comprometedor (independente), a 

capacidade intelectual de explicar a dinâmica e contextos de fatos em apuração 

(especialista), a experiência pessoal (testemunha). A fonte anônima é antes de tudo 

alguém que não deseja comprometer-se, mas dispõe de informações importantes, 

sendo que se não estivesse nessa condição seria enquadrada nas outras categorias 

citadas. O contraponto constitui o conteúdo de defesa de um acusado de delito a ser 

noticiado, em que o jornalista oferece a oportunidade de manifestar uma versão 

particular dos fatos em nome do equilíbrio ético e da transparência. 

A seguir, distingue-se a amostra entre as matérias por origem nas 

agências de notícias, no Quadro 35: 

 

Quadro 35 -  Agência de notícias e fonte 
AGÊNCIA Amostra Total 

Citações  
Oficial Oficiosa Independente Anônima Testemunha Especialista  Contraponto Outros 

Veículos 

REUTERS  63 141 54 8 9 27 8 3 13 19 
Associated Press 11 24 13 2 1 0 4 4 0 0 

Total de 
Citações 

74 165 67 10 10 27 12 7 13 19 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

                                                            
74Isenção em termos de envolvimento deve ser considerada aqui como relativa, baseando-se no fato 

de a independência absoluta ser impossível. Há o envolvimento político, envolvimento ligado a 
interesses comerciais, envolvimento ideológico, entre outros. Pontualmente, aqui consideramos o não 
envolvimento quando não há evidentes ligações institucionais ou interesses comerciais e financeiros 
entre a fonte e as pessoas envolvidas ou com as organizações implicadas no fato a ser noticiado.     
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Dividindo as fontes por Agência, no Quadro 35, mantém-se a primazia 

de utilização de fontes Oficiais, sendo que para a Reuters (141) a fonte “Oficial” (54) 

apresenta a proporção de 38,3% das fontes citadas, enquanto que na AP (24) a fonte 

“Oficial” (13) tem a proporção de 54,5%. Em segundo plano, se apresentam na 

Reuters: “Anônima” (27), com 19,2%, “Outros Veículos” (19), com 13,5% e “Outro 

Lado” (13), com 9,2%. Restando “Oficiosa” (8), “Independente” (9), “Testemunha” (8) 

e “Especialista” (3) que, juntas, representam 19,9% (28 citações) das fontes citadas 

pela agência (141 citações). Pela AP, em segundo plano, se apresentam apenas 

quatro tipos de fontes: a) “Testemunha” (4), com 17%, b) “Especialista” (4), com 17%, 

c) “Oficiosa” (2), com 8,5% e d) “Independente” (1), com 4,2%, em relação às 24 

citações da agência no total.   

A primazia de discurso para fontes oficiais e oficiosas pode ser entendida 

por mais de uma forma. Em primeiro lugar, no poder, concentram-se as decisões em 

que se baseia o fato a ser noticiado, como também indicam perspectivas para o 

desenrolar de repercussões do mesmo.  Além disso, a fonte vinculada ao poder detém 

legitimidade do cargo para afirmar algo, o que agrega credibilidade à notícia (fato 

confirmado em entrevista com Stenzel da Reuters). E, ainda, reproduz o discurso 

hegemônico que também é compartilhado por meios de comunicação.  

Em segundo plano, podemos destacar a fonte anônima, como outra 

categoria muito citada no Quadro 35. O anonimato se justifica pela escassez de 

oportunidade para o jornalista obter fontes que assumam o eventual ônus da evidência 

do próprio nome no noticiário.  Além disso, sem o anonimato seria muito difícil apurar 

fatos que até então se mantêm em segrego, no espírito do jornalismo investigativo. 

Mas, tal tipo de fonte pode agregar também insegurança no tocante à credibilidade da 

informação concedida, obrigando-se, nesses casos, que a apuração seja mais 

criteriosa, consultando-se mais fontes, ou aguardando-se confirmações e, quando 

possível, publicando a notícia posteriormente. Na apuração dos fatos, o jornalista se 

baseia na busca do que esteja mais próximo possível da “verdade” (PEREIRA JR. 

2010, p. 72-73), sem esse esforço não poderia ser considerado trabalho jornalístico.   

Pela média, no Quadro 36, a citação de fontes por jornal na amostra 

analisada é a seguinte: El País com 2,2 fontes por matéria, Le Fígaro com 1,39 por 

matéria, The Guardian com 3 fontes por matéria, e o NYT com 1,4 fontes por matéria. 

A tendência de primazia de fontes oficiais se mantém no âmbito dos jornais, como a 
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fonte mais utilizada nas matérias “Oficial” se apresenta em: El País (4), com 36,4% 

(de 11 citações), Le Fígaro (15), com 38,5% (de 39 citações), The Guardian (44) com 

40,8% (de 108 citações), e o NYT (4) com 58% (de 7 citações). 

 

Quadro 36 - Jornal e fonte 
AMOSTRA Amostra Total 

Citações 
Oficial Oficiosa Independente Anônima Testemunha Especialista Contraponto Outros 

Veículos 

El País 5 11 4 1 0 2 0 0 0 4 
Le Fígaro  28 39 15 2 9 4 0 0 1 8 

The Guardian 36 108 44 7 1 19 11 7 12 7 
NYT 5 7 4 0 0 2 1 0 0 0 
Total Citações 74 165 67 10 10 27 12 7 1 19 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em Segundo plano, no Quadro 36, em termos de fonte: pelo El País 

apenas três fontes foram utilizadas, além da “Oficial”: “Outros Veículos” (4), com 

36,4%, “Anônima” (2), com 18,2%, e “Oficiosa” (1), com 9,1% (de um total de 11 

citações). No Le Fígaro, se destacam duas fontes: “Independente” (9), com 23,3%, e 

“Outros Veículos” (8), com 20,6%. Fontes dos tipos “Oficiosa” (2), “Anônima” (4), e 

“Outro Lado” (3) representam, no conjunto, 23,3% (9 fontes citadas) de um total de 39 

citações. No The Guardian, logo depois da “Oficial”, a “Anônima” (19) é a mais citada 

com 17,6%. A seguir, “Outro Lado” (12), com 11,2% e “Testemunha” (11), com 10,2%. 

Restando “Oficiosa” (7), “Especialista” (7), “Outros Veículos” (7) e “Independente” (1), 

e que no conjunto representam ao todo 20,4% (22 fontes). Sendo 108 o total de 

citações. No NYT sem mencionar a “Oficial”, somente duas fontes foram citadas: 

“Anônima” (2) e “Testemunha” (1), que no conjunto representam 42% (3 fontes), sendo 

7 o total de citações. 

Como já citado anteriormente, sobre o poder da fonte oficia,l que é 

vinculada ao poder institucional de acordo com o cargo ocupado, Neveu (2006, p. 97) 

a classifica como “definidores primários”, observando a primazia da voz enquanto 

“autoridade” para a manifestação no noticiário, requerendo-se para tal segmento mais 

destacado da elite política o “privilégio” de influenciar na agenda do noticiário. Um 

outro aspecto a se destacar nessa dinâmica da apuração e das práticas jornalísticas 

é a participação da fonte anônima que, ao fornecer uma informação, força a fonte 

oficial a se manifestar sobre um assunto que pretendia que ficasse em segredo, ou 

que o assunto não fosse muito comentado na imprensa internacional. Como no caso 
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da matéria publicada pelo The Guardian (fornecida por Reuters), publicada em 19 de 

Janeiro, com o título “Brasil minimiza a ameaça de vírus Zika em vésperas de Carnaval 

e Olimpíadas do Rio”, com 2 fontes oficiais, 1 oficiosa e 2 anônimas. Ou seja, a 

apuração da pauta sobre Zika força as autoridades governamentais a se 

manifestarem.        

Na amostra (74), considera-se que em média foram ouvidas 2,23 fontes 

por matéria, ou seja, duas a três. Há uma primazia na utilização de fontes “Nacionais” 

(145), representando 87,9% do total (165). O conjunto minoritário de fontes 

“Internacionais” (20) corresponde a 12,1% do total (165). Observamos uma natural 

tendência de citar fontes nativas do Brasil para explicar os fatos que acontecem no 

país, embora haja espaço para a expressão de fontes estrangeiras para dar conta das 

implicações dos fatos apurados no contexto internacional, há também matérias em 

que os fatos ocorrem no exterior envolvendo o Brasil ou brasileiros (cinco matérias do 

The Guardian75 e duas do Le Fígaro76), em que são citadas fontes internacionais, mas 

locais, a partir do local em que foram produzidas fora do Brasil. Como também há 

opções para ouvir e citar fontes estrangeiras sobre fatos que ocorrem no Brasil, 

integrando cobertura de jornalistas atuando no Brasil e em outros países (duas 

matérias do The Guardian77, uma do NYT78 e duas do Le Fígaro79).  

A primazia da citação de brasileiros contra a baixa citação de 

estrangeiros, de pessoas residentes em outras partes do mundo, para falar de fatos 

relacionados com o Brasil, tem a ver com relações de envolvimento, conhecimento e 

legitimidade para se manifestar.  Os estrangeiros (residentes em outros países) 

citados nas matérias pesquisadas são autoridades em seus países, especialistas, 

entre outros tipos de fontes, que se relacionam com fato que ocorre no exterior, 

                                                            
75The Guardian: Processo contra a Petrobras em Manhattan, em 02 de fevereiro. Brasil ratificando o 

Acordo de Paris, em 13 de setembro. Processo contra Neymar na Espanha por sonegação, em 07 de 
novembro. Neymar ameaçado de prisão, em 23 de novembro. Empresas brasileiras assumem culpa 
em processo de suborno nos EUA, em 21 de dezembro.     

76 Le Fígaro: Presidente Temer em Berna (Suíça) toma conhecimento de pesquisa com baixa 
popularidade no Brasil, em 11 de dezembro. Engie (empresa francesa) investirá no Brasil, em 16 de 
dezembro. 

77The Guardian: Pat Hickey libertado da prisão no Rio, em 29 de agosto, sobre corrupção no Comitê 
Olímpico Internacional. Pat Hickey luta contra acusações, em 12 de setembro, sobre o mesmo 
assunto.   

78 NYT:  C.D.C. insta grávidas a evitarem os Jogos no Rio, em 20 de fevereiro, sobre o Zika Vírus e o 
risco de vir aos Jogos Olímpicos.    

79 Le Fígaro: Brasil: Forte aumento do desemprego, em 29 de abril. Zika: OMS se opõe ao adiamento 
dos Jogos Olímpicos no Brasil, em 28 de maio. 
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mesmo implicando o Brasil ou brasileiros; ou fato que ocorre no Brasil, mas tem 

implicações no Exterior. A matéria do jornal The Guardian intitulada “Pat Hickey 

libertado da prisão do Rio, mas investigação continua” [tradução nossa] informa um 

fato apurado no Brasil, mas cita o Comitê Olímpico da Irlanda, declarando o 

afastamento do dirigente. O Le Fígaro publicou, em 16 de dezembro, uma notícia com 

o título “Engie poderá adquirir ativos da Petrobras” [tradução nossa], trata-se de uma 

apuração na França com citação de uma única fonte: “Mauricio Bähr”, dirigente da 

empresa francesa.  

No Quadro 37, mantendo-se a média de 2 a 3 fontes por matéria,  pela 

Reuters, foram ouvidas 2,24 fontes por matéria, e na AP 2,18. Na Reuters, a proporção 

entre fontes é assim caracterizada:  “Nacional” (125), com 88,7%, e “Internacional” 

(16), com 11,3 %, de um total de 141. Pela AP, a proporção entre fontes é 

representada como caracterizada:  “Nacional” (20), com 83,5%, e “Internacional” (4), 

com 16,5 %, de um total de 24. 

 
 

Quadro 37 - Agência de notícias e fonte nacional-internacional 
AGÊNCIA AMOSTRA TOTAL CITAÇÕES NACIONAL INTERNACIONAL

REUTERS  63 141 125 16 
Associated Press 11 24 20 4 

TOTAL 74 165 145 20 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 

Tanto a Reuters quanto a AP, no Quadro 37, se mantêm acima de 80% 

na citação de fontes nacionais, considerando-se proporcionalmente o número de 

matérias de cada agência na amostra. O que demonstra um investimento na apuração 

local, no Brasil, sendo a citação de fontes no exterior uma exceção operacional na 

produção jornalística internacional das agências.  

Em relação às proporções de fontes e amostra, no Quadro 38, os jornais 

se apresentam com: a) El País com 2,2 fontes por matéria; b) Le Fígaro com 1,46 

fontes; The Guardian com 2,94 fontes; d) NYT com 1,4 fontes por matéria. El País 

aparece com a proporção de fontes “Nacional” (10), com 91% e “Internacional” (1), 

com 9%, de um total de 11. O Le Fígaro apresenta a proporção de fontes “Nacional” 

(35), com 85,4% e “Internacional” (6), com 14,6%, de um total de 41. O The Guardian 

apresenta a proporção de fontes “Nacional” (94), com 88,7% e “Internacional” (12), 
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com 11,3%, de um total de 106. O NYT apresenta a proporção de fontes “Nacional” 

(6), com 85,8% e “Internacional” (1), com 14,2%, de um total de 7. 

 

Quadro 38 - Jornal e fonte nacional-internacional 
JORNAL AMOSTRA TOTAL CITAÇÕES NACIONAL INTERNACIONAL
El País 5 11 10 1 
Le Fígaro  28 41 35 6 

The Guardian 36 106 94 12 
NYT 5 7 6 1 

TOTAL 74 165 145 20 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No Quadro 38, o jornal The Guardian se destaca com uma proporção 

maior de citações nacionais e internacionais, aproximadamente três vezes mais 

nacionais e o dobro de internacionais que o segundo jornal na classificação, El País. 

O que demonstra um esforço de aprofundamento e de contemplar a diversidade de 

vozes no conteúdo produzido. A fonte nacional conhece não somente aspectos ou 

detalhes sobre o fato apurado, mas também o contexto cultural em que tal fato se 

insere. 

A dependência em relação às fontes pode ser muito grande no trabalho 

de um correspondente internacional80 (SILVA, 2011, p. 113), pois há que se considerar 

o aspecto de que sendo um estrangeiro não tem contato íntimo com a cultura, com os 

hábitos políticos e a dinâmica social local. É preciso confiar em pessoas que em 

posições específicas (do mercado, do governo, de diferentes organizações sociais, 

acadêmicas etc.) possam dar-lhe informações sobre o fato que apura, mas também 

possa explicar por que, culturalmente, tal fato é diferente de similar que ocorre em 

outra parte do mundo. Numa estratégia de formação da rede de contatos, o 

correspondente cultiva a confiança de autoridades do primeiro escalão, mas também 

funcionários públicos de níveis intermediários de autoridade; de empresários, 

especialistas de várias áreas e de intelectuais com pesquisas acadêmicas 

relacionadas com temas frequentemente pautados.    

                                                            
80Ressalva seja feita, que agências internacionais como a Reuters e a AP e jornais como El País, com 

escritórios no Brasil, além de correspondentes estrangeiros têm também jornalistas brasileiros 
atuando na cobertura dos fatos nacionais que são distribuídos para publicação no Exterior. 
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No Quadro 39, das 74 matérias da amostra, 25 foram publicadas com 

citação de apenas uma fonte, correspondendo à proporção de 32,5%. O conjunto de 

25 matérias com fonte única é composto por 22 matérias da Reuters, correspondendo 

a 88%; e, 3 matérias da AP, correspondendo à 12%. Dessas 25 matérias, a principal 

voz é a fonte “Oficial” (9), com 36% da amostra. Na Reuters, de 22 matérias, 8 são de 

fonte “Oficial”, correspondendo a 36,4%. Na AP, a situação se inverte, para uma 

posição minoritária, de 3 matérias, uma é fonte “Oficial”, correspondendo a 33%. Na 

AP, as duas matérias que apresentam “Testemunha” como fonte única representam 

66% das 3 matérias da agência. Em segundo plano, para a Reuters, como fontes 

únicas se apresentam: “Anônima” (6), com 27,3%; “Independente” (3), com 13,6%; 

“Oficiosa” (2), com 9,1%; “Outros Veículos” (2), com 9,1%; e, “Testemunha” (1), com 

4,6%, de 22 matérias publicadas. 

 
 

Quadro 39 – Matérias com fonte única 
AGÊNCIA AMOSTRA Nº de 

Matérias 
Oficial Oficiosa Independente Anônima Testemunha Outros 

Veículos 

REUTERS  63 22 8 2 3 6 1 2 
Associated Press 11 3 1 0 0 0 2 0 

TOTAL 74 25 9 2 3 6 3 2 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No Quadro 39, tanto a Reuters quanto a AP trazem aproximadamente 

um terço da amostra com citação de uma única fonte em cada matéria, sendo que na 

Reuters essa distribuição é mais bem distribuída nas subcategorias de fonte. Na AP, 

as citações resumem-se a uma matéria com fonte oficial e 2 com citação de 

testemunha na amostra. A primazia das fontes oficiais (NEVEU, 2006, p. 97-98) se 

baseia, por um lado, na demanda do público por uma informação que apresente 

legitimidade institucional decorrente da autoridade e do poder e da influência sobre a 

tendência na ocorrência dos fatos; por outro lado, o trabalho de cobertura se viabiliza 

com mais rapidez à medida que se definem determinadas fontes como sistemáticas 

fornecedoras de conteúdos para várias matérias, ao longo do tempo. Já que grande 

parte da amostra se constitui em matérias econômicas, Kucinski (2007, p. 185) 

ressalta que “o oficialismo se coaduna com o elitismo na cobertura [de economia]”, 

diante do protagonismo de dirigentes de empresas e do governo nos fatos que se 

inserem nos relatos do noticiário.  Seria a influência da ideologia da hegemonia, da 
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divisão do mundo (desenvolvidos e subdesenvolvidos, nações mais ricas e Terceiro 

Mundo), embora, mesmo sob uma tendência de “engajamento” com o discurso 

hegemônico, há um relativo espaço para contradições e rupturas a partir do 

dinamismo e da complexidade dos fatos diários no mundo. 

No Quadro 40, em relação à proporção entre a amostra e o número de 

matérias com fonte única por jornal: El País (2), com 40%; Le Fígaro com 46,5%; The 

Guardian, com 19,5%; e, NYT com 60%. O EL País traz somente duas matérias com 

fonte única: “Anônima” (1) e “Outros Veículos” (1). O Le Fígaro é o jornal com maior 

número de matérias com fonte única – 13 matérias. Em primeiro lugar, “Oficial” (5), 

com 38,5%. Em seguida: “Independente” (3) e “Anônima” (3), com 19,3 % cada uma. 

Restando “Oficiosa” (1) e “Outros Veículos” (1), com 7% cada uma, de 13. O The 

Guardian se apresenta como o jornal com menor proporção em relação à amostra, 

das 7 matérias, (3) são fonte “Oficial” ou “Testemunha”, representando 42,9% cada 

uma; restando uma matéria para “Oficiosa”, correspondendo à 14,2% de um total de 

7. No NYT, das 3 matérias com fonte única, 2 são fonte “Anônima” (66%) e uma é 

fonte “Oficial” (33%). 

 
 

Quadro 40 - Matérias com fonte única 
JORNAL Amostra Nº de 

Matérias 
Oficial Oficiosa

 

Independente Anônima Testemunha Outros 
Veículos 

El País 5 2 0 0 0 1 0 1 
Le Fígaro  28 13 5 1 3 3 0 1 

The Guardian 36 7 3 1 0 0 3 0 
NYT 5 3 1 0 0 2 0 0 

TOTAL 74 25 9 2 3 6 3 2 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Nenhuma categoria foi unanimidade em relação aos jornais no Quadro 

40. Da mesma forma, nenhum jornal esteve presente em todas as categorias de 

“Fonte Única”. O El País zerou em “Oficial”, “Oficiosa”, “Independente” e 

“Testemunha”; O Le Fígaro zerou em “Testemunha”; O The Guardian zerou em 

“Independente”, “Anônima”, e “Outros Veículos”; O NYT zerou em “Oficiosa”, 

“Independente”, “Testemunha” e “Outros Veículos”. 

Stenzel (Reuters) avalia que a aplicação de fontes depende muito da 

relação que cada uma possa ter com o assunto em pauta. Pode ser uma autoridade 
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que tenha poder decisório, um técnico que conhece todo o processo e possa indicar 

consequências, uma pessoa que tenha toda uma vida ligada a determinado tema e o 

represente.  Algumas pessoas se tornam fontes para os jornalistas por uma questão 

de relacionamento ao longo do tempo, na progressão da carreira de técnico à 

autoridade, de pesquisador a representante de um determinado campo científico. 

O entrevistado da AP acrescenta que as pautas necessitam de 

determinadas fontes, como especialistas, para explicar o contexto em que se insere o 

fato em apuração. Para cobrir política, recorre-se às universidades e aos 

pesquisadores, por exemplo, em economia, instituições como Fundação Getúlio 

Vargas, IPEA, bancos e corretoras de investimentos. Além disso, há o 

compartilhamento de fontes entre os colegas da imprensa internacional que atuam no 

país, como também o acompanhamento do noticiário local e nacional que dispõem de 

um panorama de fatos que estão acontecendo, bem como as fontes ali citadas que 

poderão ser consultadas.      

“Os mecanismos informais de controle da informação são apropriados 

pelas grandes organizações privadas, pelos grupos de interesse [...]” (MEDINA, 1982, 

p. 277), numa perspectiva ainda da época do final da Ditadura Militar, no Brasil. No 

entanto, por princípio aplicável, atualmente, do ponto de vista da influência das fontes 

oficiais no noticiário, atuam não somente para pautar assuntos que lhe interessem, 

mas também para que se deixem de noticiar um ou outro tema que não lhes sejam 

convenientes.  Essa perspectiva é contemplada no Relatório McBride (1983, p. 25): 

“Há os que pretendem que os meios de comunicação social exerçam uma influência 

tão poderosa que esteja em condições de sugerir ao público o que deve pensar e 

como se deve comportar”. É tanto uma crítica aos defensores da teoria fundada pelo 

Mass Communication Research, como também às práticas jornalísticas baseadas no 

arbitrário poder do agendamento.    

Esse agendamento segue uma tendência de adequação da sistemática 

cobertura diária dos fatos a partir de princípios baseados na indução do pensamento 

e do comportamento no mundo por uma uniformidade social e por valores que possam 

agregar estabilidade ao establishment.  Nesse sentido, destacam-se as tendências 

para a influência do mercado mundial, a baixa qualidade das mensagens com 

repetição sistemática de alguns temas, pouca inclusão da diversidade.  
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Lippmann (2010, p. 149) assinala a tendência social de “personalizar 

quantidades e dramatizar relações” para referir-se ao processo do “recrutamento do 

interesse”. E, assim, se pautam os assuntos no noticiário com a eleição de 

protagonistas para as notícias, priorizando-se focar no que seja mais importante para 

tomar-se conhecimento, em um processo de seletividade da atenção enquanto 

fenômeno coletivo no mundo moderno, ou pós-moderno. E essa eleição, tanto no 

plano dos jornalistas, na produção, quanto do público que escolhe o que irá ler, segue 

a tendência de atenção do que seja mais interessante, mais impactante na vida 

pessoal, que mais desperte a curiosidade, que esteja mais afim com valores e ideias 

de caráter majoritário, que embora seja contraditório, venha ser influente a ponto de 

poder revolucionar conceitos estabelecidos. Nesse contexto, as fontes oficiais e 

especialistas se tornam protagonistas por terem relativo poder sobre o rumo dos fatos, 

e alguma influência para mudanças de tendências.  

 

 

 

 

4.3.2. Os valores-notícia 
 
 

Os valores noticiosos foram mencionados no terceiro Capítulo, e aqui 

retomamos esse assunto, aplicando-os no contexto dos resultados da pesquisa. 

Assinalamos os valores identificados na amostra, definindo-os para demonstrar os 

critérios de identificação dos mesmos. Usamos os valores apresentados por Chaparro 

(2007) por considerarmos mais adequados aos resultados da análise na amostra, 

embora a fundamentação de Traquina (2013) seja muito importante para a 

fundamentação do trabalho. 

Com base em Chaparro (2007, p. 147-150), os valores noticiosos 

representam o interesse público sobre a notícia a ser veiculada, “o atributo de 

definição do jornalismo”. Um maior número de atributos agrega relevância para a 

notícia. O valor-notícia se origina no jornalismo (TRAQUINA, 2013, p. 67) a partir da 

necessidade de separar fatos com maior ou menor relevância em relação ao interesse 

público e do público. E tal procedimento se amplia nas práticas mundiais do jornalismo 

enquanto condição para implementar a objetividade no trabalho jornalístico, como 
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também, na busca do equilíbrio relacionado à subjetividade do mesmo (SCHUDSON, 

2010, p. 183-184).  

Silva (2011, p. 33) se baseia numa perspectiva cultural para observar as 

diferenças entre os valores de interesses sobre os fatos em cada país, onde em um 

lugar um fato pode ter grande relevância e, em outro; nem tanto. Isso requer do 

correspondente internacional uma sensibilidade adicional para distinguir pautas que 

possam interessar ao público para o qual cobre notícias. O jornalista assumiu 

(CORNU, 1994, p. 332-333) a função de interpretar a realidade, não no contexto geral, 

mas, em específicos “fragmentos”, que são os fatos em pauta em que diariamente se 

empenha para cobrir.  

A escolha de quais “fragmentos” cobrir está associada aos valores para 

os quais o público (em algum lugar no mundo) tem interesse. O correspondente ou o 

editor do NYT terá uma perspectiva de valores noticiosos diferente do editor de O 

Estado de S.Paulo, no Brasil. Diferentemente, o correspondente da Reuters irá cobrir 

um fato com um olhar na média mundial de demanda pela notícia, já o editor ou redator 

da agência nos serviços nacionais, seja nos Estados Unidos, na França, no Brasil ou 

na Alemanha, irá não somente traduzir o texto nas suas respectivas línguas, como 

também nos valores jornalísticos, ressaltando informações de interesse específico em 

um país e não em outro, como o parcial protagonismo no fato de um cidadão nativo, 

em algum lugar do mundo, e sobre repercussões específicas de um fato internacional 

para a economia ou política nacional, e reflexos para a vida individual.   

No Quadro 41, foram compreendidas, nas 74 matérias da amostra, 244 

manifestações de valores noticiosos. Em média, 3,29 por matéria, ou seja, 3 a 4 

valores para cada texto, alguns com mais, outros com menos. Nesse estudo, 

procurou-se assinalar os atributos mais evidentes na matéria pesquisada, sendo 

assim, o fato de não haver referência com “atualidade”, na indicação de valores notícia 

(em determinada matéria), não quer dizer que seja desprovida de elementos novos. 

A classificação assinalou os valores notícia mais representativos em cada matéria, 

desde nosso ponto de vista. 
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Quadro 41 - Valor Noticioso81 
Valor Quantidade Critério 

Atualidade 51 Ação imediata, repercussões do momento do fato. 

Dramaticidade 44 Grau de emoção que se poderá despertar. 

Notoriedade 30 Conhecimento público sobre o “ator principal” do fato. 
Personalidades conhecidas no mundo, destacando-se na 
profissão ou fama. 

Consequência 28 Repercussões do fato para a vida individual, no âmbito local. 

Supressa 26 Inesperado 

Curiosidade 19 Trata-se do desconhecido, do diferente. 

Conflito 17 A complexidade do conflito e a interferência do mesmo na 
geopolítica global, ou na vida particular individual 

Proximidade 16 Maior ou menor distanciamento promove o interesse do 
público. Vinculação com público local. Repercussões para 
economia e política locais. 

Conhecimento 13 Entendimento do público sobre o tema, e decorrente 
interesse. 

Quantidade 244 Número total de valores contabilizados na amostra. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No Quadro 41, a “atualidade” constitui o valor mais frequente no total de 

valores apurados na amostra, e tal fato pode estar relacionado com o princípio da 

objetividade e com o foco na “realidade”, embora haja um certo nível de subjetividade 

no que se considera realidade e atualidade em um mundo de constantes mudanças 

minuto a minuto, e de diferentes prioridades de conhecimento, pessoa a pessoa. A 

seguir, procuramos fundamentar cada valor entre os apurados na amostra, com base 

nessas definições fundamentadas, estão estruturadas as subcategorias de análise 

nesse tópico do trabalho. 

 

ATUALIDADE: Traquina (2013, p. 78) destaca a importância do “novo”, 

posto que sem elementos novos ficaria difícil justificar noticiabilidade para publicar. “O 

raciocínio corrente é de que o homem se interessa principalmente pelos fatos mais 

próximos no tempo” (LAGE, 1979, p. 68). Há que se precaver, recomenda o autor, 

sobre a relação do novo com o passado, e sobre a expectativa popular de mudanças, 

de reversão da realidade, estimulada pelo ritmo acelerado da vida, pela ficção 

científica, por novas descobertas científicas e tecnológicas. Destaca Pena (2013, p. 

39) que, “a novidade nem sempre é atual e a atualidade nem sempre é nova”. 

Segundo o autor, a qualidade da informação depende da consciência disso, evitando-

                                                            
81Com base no conceito de Chaparro (2013), as categorias de valor-notícia na análise das matérias 

foram classificadas a partir da leitura do autor. 
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se a busca desenfreada de novidades sem reflexão em relação ao contexto. 

“Atualidade” com 51 valores representa 20,9% em relação ao total (244 valores 

identificados nas 74 matérias). Na matéria publicada pelo jornal The Guardian 

(Reuters), em 02 de fevereiro, com o título: “Petrobras enfrenta escândalo político com 

ação de suborno e propinas”, o valor “Atualidade” se baseia na ordem de um juiz norte-

americano para o indiciamento da empresa, na repercussão junto a investidores e 

numa foto de brasileiros, na rua, se manifestando.  

DRAMATICIDADE: Trata-se do grau de emoção que se poderá 

despertar. Segundo Chaparro (2007, p. 148), a dramaticidade se apresenta na relação 

entre emoção e suspense. Segundo Traquina (2013, p. 71), se insere em um processo 

de desenvolvimento dramático que se intensifica na interação com outros atributos 

presentes. Enfim, esse atributo pode se constituir em um tipo especial de apelo 

baseado na emoção. Segundo Medina (1988, p. 118-119), o apelo verbal/visual 

constitui importante atributo da indústria cultural, “que serve para chamar atenção e 

conquistar o leitor para o produto/matéria”. Especificamente, a autora não se refere 

aos valores, mas sim às formas de apelo existentes no jornalismo. “Dramaticidade”, 

com 44 valores, representa 18% em relação ao total (244). Na matéria de título 

“Impeachment de Dilma Rousseff, as etapas pendentes”, de 12 de abril, O El País 

(Reuters) destaca as fases do processo no Congresso Brasileiro, narrando o drama 

da Presidente na queda do poder. 

NOTORIEDADE: Segundo Traquina (2013, p. 77), a notoriedade diz 

respeito à capacidade individual de tornar-se notícia, enquanto “celebridade”, ou 

privilegiadamente postado na hierarquia social. Trata-se do conhecimento público 

sobre o “ator principal” do fato; personalidades conhecidas no mundo, destacando-se 

pela profissão ou fama. Destaca Natali (2011, p. 60) que o jornalista deixou de noticiar 

a personalidade para priorizar a celebridade (sendo a primeira de interesse público 

pelo conteúdo, experiência, carreira acadêmica ou artística; a segunda envolvida em 

aspectos sensacionais da vida amorosa, em discurso e comportamento reconhecido 

por “clichês” que exprimem opiniões banais). Por essa perspectiva, personalidades 

que se tornam celebridades intensificam a probabilidade de interesse da imprensa em 

noticiar o indivíduo. Lage (1979, p. 69) aponta outro ponto de vista relacionado com o 

interesse de noticiar pela identificação social, baseando-se na hierarquia social, o que 

contribui para reforçar o poder da elite sobre o restante da sociedade. Esse talvez seja 
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um dos aspectos mais evidentes na pesquisa, a partir da capacidade do indivíduo 

noticiado em influenciar outras pessoas, inclusive o público (como é o caso de 

Neymar, Lula etc.). “Notoriedade”, com 30 valores, representa 12,3% em relação ao 

total (244). O jornal El País (Reuters) publica: “Sogra de Bernie Ecclestone é 

sequestrada em São Paulo”, em 26 de julho, tal sequestro não seria noticia 

internacional se a sequestrada não fosse sogra do conhecido dirigente da Fórmula 1. 

A notoriedade de Lula é pauta na matéria: “Brasil: Lula candidato a Presidente em 

2018? ”, publicada em 17 de janeiro, pelo jornal Le Fígaro (Reuters).   

CONSEQUÊNCIA: Trata-se de repercussões do fato para a vida 

individual, no âmbito local, elementos da notícia que possam alimentar percepções de 

consequências para o público em particular ou para o mundo em geral, de forma direta 

ou indireta. O contexto de interesse público sobre consequência reúne elementos 

como expectativa sobre o futuro e o dinamismo de fatos que se apresentam em 

sequência. Os fatos em sequência (LIPPMANN, 2010, p. 154-155) atraem muito mais 

atenção que um fato consumado diante da expectativa e incerteza em relação ao 

futuro. A dimensão de consequências (BELTRÃO, 2006, p. 86), avaliada por 

jornalistas, constitui importante parâmetro para que se determine a importância do fato 

para ser noticiado.  A consequência é um dos focos na matéria “Brasil embalado pelo 

Carnaval apesar da propagação do vírus Zika”, publicada pelo The Guardian 

(Reuters), em 07 de fevereiro, com atenção não somente para a realidade do 

progresso da doença no Brasil, mas com a possível consequência de propagação 

mundial, em especial para o Reino Unido, país-sede do Jornal. Na amostra, 

“Consequência” (28 valores) representa 11,5% em relação ao total (244). 

SURPRESA: É o inesperado, um fato incomum, original e que venha a 

surpreender por alguma revolução na expectativa sobre a continuidade na ordem das 

coisas no mundo. Segundo Traquina (2013, p. 73), o inesperado pode ser negativo ou 

positivo, mas o negativo vem a ser mais noticiável. Outra característica citada pelo 

autor é que surpreende os jornalistas, constituindo-se fato de impacto. Bond (1959, p. 

71-72) convalida a pertinência do fato incomum como valor noticioso, argumentando 

que tudo que rompe com algum tipo de expectativa gera atenção, e quanto maior for 

o potencial de extensão do efeito disso no público maior será a importância da notícia 

para sua publicação. Silva (2011, p. 33) cita o caso da relação entre Bill Clinton e a 

estagiária para explicar como a cultura (em alguns casos, dependendo da formação 
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cultural de determinados povos) pode tornar um fato surpreendente tanto para o 

correspondente quanto para o público, afinal, em sociedades mais tolerantes com 

adultério ou com mentiras pode-se considerar tal fato muito inconsistente para o 

encaminhamento da queda de um presidente. Portanto, em sociedades com menor 

índice de violência, a perda de controle de uma cidade ou um estado para o crime 

organizado pode ser muito surpreendente. A nota do NYT (Reuters): “Brasil: Rio de 

Janeiro pede ajuda para combater o crime”, publicada em 21 de março, desperta 

surpresa ao destacar a incapacidade do Estado do Rio de Janeiro em combater o 

crime organizado e os ataques de grupos armados às vésperas da Olimpíada.  

“Surpresa”, com 26 valores, representa 10,7% em relação ao total (244).   

CURIOSIDADE: Trata-se do desconhecido, do diferente. “Curiosidade”, 

com 19 valores, representa 0,78% em relação ao total (244). A curiosidade pode se 

basear em parte da informação variada, que Bond (1959, p. 62) credita à variação de 

um ponto de interesse; como também na capacidade do jornalista (LIPPMANN, 2010, 

p. 150-151) em incrementar maior ou menor atenção do leitor sobre o relato, 

observando-se determinado fato em perspectiva diferenciada. Pelo jornal Le Fígaro 

(Reuters), em 27 de Junho, publicou-se a notícia: “Um homem preso no Brasil por 

tentar extinguir a chama olímpica”, destacando curiosidade com o comportamento 

humano no Brasil, marcado na interferência individual em um dos atos cerimoniais 

antecedentes à Olimpíada, por motivação de aposta entre amigos que o homem preso 

seria capaz de fazer algo assim.      

CONFLITO: É a complexidade do conflito e a interferência do mesmo na 

geopolítica global, ou na vida particular individual.  Segundo Traquina (2013, p. 82), o 

conflito se relaciona com a controvérsia, com importantes quebras da normalidade, 

violência entre políticos ou nações. O caráter épico das lutas (BOND, 1959, p. 71) 

desperta no público grande interesse, e tal fator de atenção pode ser influenciado pela 

ocorrência de embates entre um mais fraco e um mais forte, um indivíduo contra o 

estado, um estado contra um bloco de nações. Silva (2011, p. 67) relaciona o conflito 

com o trabalho do correspondente de guerra para distinguir esse fator de interesse 

junto ao público, que mistura a dramaticidade, o risco social e individual e o dinamismo 

em que os fatos se sucedem. No Brasil, o conflito se relaciona entre o crime e o 

Estado, e juntamente com a sociedade. Trata-se de um dos valores que se destacam 

na matéria: “Corpo mutilado vem parar no voleibol de praia dos Jogos Olímpicos”, 
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publicada por The Guardian (Reuters), em 29 de junho, na qual há um destaque do 

conflito entre o crime organizado e o Estado do Rio Janeiro em plena ocorrência da 

Olimpíada, que atinge o público internacional à medida que turistas do mundo inteiro 

vindos à região, nessa época, estão sujeitos aos riscos da violência.  Pelo mesmo 

motivo, o conflito é um dos valores da nota do jornal Le Fígaro (Reuters), em 29 de 

setembro, meses depois da Olimpíada, com o título: “Campanha mortal para o Brasil”, 

com ataque à comitiva do vice-governador José Eliton, de Goiás, na cidade de 

Itumbiara, com a morte de dois seguranças e sobrevivência do político. “Conflito”, com 

17 valores, representa 07,0% em relação ao total (244). 

PROXIMIDADE: O maior ou menor distanciamento promove o interesse 

do público, vinculação com o público local. Trata-se das repercussões para a 

economia e política locais. Segundo Traquina (2013, p. 77), a proximidade se 

relaciona com o interesse público tanto pela questão geográfica, quanto cultural. Isso 

envolve desde a existência de conterrâneos no fato noticiado, até aspectos similares 

às circunstâncias locais. Para Lage (1979, p. 67), a proximidade influencia o noticiário 

internacional com relações do público com o comércio, a migração, principalmente 

para os mais prósperos e bem educados. Enfim, assuntos internacionais que possam 

interferir nos interesses individuais. “Proximidade”, com 16 valores, representa 06,6% 

em relação ao total (244). Na notícia de título: “Brasil empresta $895m ao fundo de 

segurança do Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos”, do jornal The Guardian 

(Reuters), publicada em 30 de junho, vincula-se a proximidade à medida que o fato 

interessa aos turistas e os investidores interessados no evento da Olimpíada. Le 

Fígaro (Reuters) publica a notícia: “Engie poderá adquirir ativos da Petrobras”, em 16 

de dezembro, na qual a proximidade está baseada na nacionalidade francesa da 

empresa que investirá na Petrobras.  

CONHECIMENTO: Entendimento do público sobre o tema, e decorrente 

interesse.    Interesse é um dos fatores de noticiabilidade apontados por Bond (1959, 

p. 71) à medida que o fato a ser noticiado possa influir direta ou indiretamente na vida 

individual, negócios particulares, o bem estar da família. O Meio ambiente e o Acordo 

de Paris82 são temas presentes na consciência pública internacional e marca presença 

                                                            
82O Acordo de Paris foi aprovado pelos 195 países Parte da UNFCCC para reduzir emissões de gases 

de efeito estufa (GEE) no contexto do desenvolvimento sustentável. O compromisso ocorre no sentido 
de manter o aumento da temperatura média global em bem menos de 2°C acima dos níveis pré-
industriais e de envidar esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5°C acima dos níveis pré-
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no noticiário constantemente. Em 13 de Setembro, o jornal The Guardian (AP) publica 

a notícia: “Brasil ratifica acordo de Paris, com promessa de reduzir drasticamente as 

emissões”, na qual o conhecimento se baseia na consciência do público internacional, 

em particular do Reino Unido, pela importância do Acordo de Paris e da manutenção 

do equilíbrio do clima no mundo. A nota do jornal NYT (Reuters), publicada em 27 de 

fevereiro, com o título: “Telas de mosquito para serem usadas nos Jogos do Rio para 

barrar viris Zika”, destaca a determinação do Estado do Rio de Janeiro para ter nos 

aposentos dos atletas telas que os protejam contra a entrada do mosquito hospedeiro 

da doença, tendo entre os valores observados o conhecimento à medida que o público 

norte-americano tem conhecimento da epidemia da Zika e da ocorrência no Rio de 

Janeiro da Olimpíada. A narrativa jornalística seria um intercâmbio entre o conhecido 

e o desconhecido captado em cada parte do mundo, e tal desconhecido é traduzido 

com base no referencial acessível ao público. Nesse sentido, Bruck (2015, p. 83) 

descreve esse intercâmbio como um processo de “construção da realidade”, no qual 

a aleatoriedade no mundo é substituída pela descrição ordenada dos fatos, aplicando-

se no texto um diálogo com os leitores. “Conhecimento”, com 13 valores, representa 

05,4% em relação ao total (244). 

No Quadro 42, Reuters, o valor mais frequente é o da “Atualidade” (41), 

com 20,2% de um total de 203; em segundo plano, se apresentam: a) “Dramaticidade” 

(36), com 17,8%; b) “Notoriedade” (27), com 13,4%; c) “Consequência” (26), com 

12,9%; e, “Surpresa” (21), com 9,9%. Compondo um grupo minoritário de valores, 

restam: “Curiosidade” (16), “Conflito” (14), “Conhecimento” (12); “Proximidade” (10), e 

juntos esse conjunto (52) representa 25,6%, de um total de 203.  

 

Quadro 42 - Agência de notícias e o Valor Noticioso 
AGÊNCIA Amostra Atualidade Notoriedade Proximidade Curiosidade Conflito Conhecimento Consequência Dramaticidade Supressa Quantidade

REUTERS  63 41 27 10 16 14 12 26 36 21 203 
Associated Press 11 10 3 6 3 3 1 2 8 5 41 

TOTAL 74 51 30 16 19 17 13 28 44 26 244 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

                                                            
industriais. Para que comece a vigorar, necessita da ratificação de pelo menos 55 países responsáveis 
por 55% das emissões de GEE. O secretário-geral da ONU, numa cerimônia em Nova York, no dia 
22 de abril de 2016, abriu o período para assinatura oficial do acordo, pelos países signatários. Este 
período se encerrou em 21 de abril de 2017”. Ministério do Meio-Ambiente do Brasil. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/acordo-de-paris>. Acesso em: 21 jun. 
2018, às 14:23 h. 
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 No Quadro 42, AP, os valores em sequência são: “Atualidade” (10), com 

24,5% e “Dramaticidade” (8), com 19,6%, que estão tecnicamente empatados em 

primeiro lugar. Os dois juntos (18) representam 44% dos valores observados (41). Em 

segundo plano, se apresentam: a) “Proximidade” (6), com 14,7%; e, b) “Surpresa” (5), 

com 12,4%. O grupo minoritário de valores é composto por: “Notoriedade” (3), 

“Curiosidade” (3), “Conflito” (3), com 7,5% cada um; “Consequência” (2), e 

“Conhecimento” (1); esse conjunto (12) representa 29,4% de um total de 41. É 

necessário destacar que o valor “Conhecimento” (com uma matéria representa 2,5%, 

de um total de 41) aparece como o menor na AP, e o segundo menor na Reuters. O 

menor na Reuters é “Proximidade” com 10 matérias e representa 5% de um total de 

203.  

   No Quadro 43, com relação a El País, em primeiro lugar, destacam-se: 

“Curiosidade” (3) e “Surpresa” (3), ambos com 20% cada um, em relação ao total de 

15. Em segundo plano: “Atualidade” (2); “Notoriedade” (2); “Consequência” (2); e, 

“Dramaticidade” (2), ambos com 13,4% cada um. Restando “Conflito” (1), com 6,7%. 

“Proximidade” e “Conhecimento” não aparecem no conjunto do jornal.  

 

Quadro 43 - Jornal e Valor Noticioso 
JORNAL Amostra Atualidade NotoriedadeProximidade Curiosidade Conflito Conhecimento Consequência Dramaticidade SupressaQuantidade

El País 5 2 2 0 3 1 0 2 2 3 15 
Le Fígaro  28 17 15 4 3 2 6 16 13 5 81 

The Guardian 36 29 13 11 11 12 5 8 25 17 131 
NYT 5 3 0 1 2 2 2 2 4 1 17 
TOTAL 74 51 30 16 19 17 13 28 44 26 244 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No Quadro 43, em Le Fígaro, em primeiro lugar, destacam-se: 

“Atualidade” (17), com 21%, de um total de 81. Em segundo plano, aparecem: 

“Consequência” (16), com 19,8%; “Notoriedade” (15), com 18,6%; e, “Dramaticidade” 

(13), com 16,1%, de um total de 81. O grupo minoritário é composto por: 

“Conhecimento” (6), com 7,5%; “Surpresa” (5), com 6,2%; “Proximidade” (4), com 5%; 

“Curiosidade” (3), com 3,8%; e, “Conflito” (2), com 2,5%, que no conjunto (20) 

representa 24,7% de um total de 81. 

No The Guardian, em primeiro lugar destacam-se: “Atualidade” (29), com 

22,2%, de um total de 131 valores noticiosos. Em segundo plano, aparecem: 
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“Dramaticidade” (25), com 19,1%; “Surpresa” (17), com 13%; “Notoriedade” (13), com 

10%; “Conflito” (12), com 9,2%; “Proximidade” (11), com 8,4%; e, “Curiosidade” (11), 

com 8,4%. O grupo minoritário é composto por: “Consequência” (8), com 6,1%; e, 

“Conhecimento” (5), com 2,3%, juntos esse conjunto (13) representa 10% de um total 

de 131.  

No NYT, em primeiro lugar, destaca-se o valor “Dramaticidade” (4), com 

23,6% de um total de 15. Em segundo plano, aparecem: “Atualidade” (3), com 17,7%; 

“Curiosidade” (2), “Conflito” (2), “Conhecimento” (2), e, “Consequência” (2), com 

11,8% cada um. Compõem o grupo minoritário: “Proximidade” (1) e “Surpresa” (1), 

com 5,9% cada um, de um total de 17. “Notoriedade” não aparece no conjunto do 

jornal. 

É necessário destacar que somente o Le Fígaro e o The Guardian 

preenchem todas as categorias de valores noticiosos. O El País zerou em 

“Proximidade” e “Conhecimento”.  E o NYT zerou em “Notoriedade”. Os jornais 

pesquisados, juntamente com as agências de notícias, enquanto fontes originais dos 

conteúdos pesquisados, apresentaram matérias em que se perceberam valores 

noticiosos descritos e fundamentados nesse tópico. Assim, descrevemos os valores 

notícia da amostra. 

Os estudos sobre valores-notícia constituem uma base importante para 

o trabalho de seleção de notícias (KUNCZIK, 1997, p. 241-248), como também do 

estudo de matérias publicadas, permitindo aprofundar-se apenas no processo de 

seleção das notícias. A análise da amostra e o aprofundamento do estudo avançam 

no próximo tópico, com enquadramentos. Em Bond (1959, p. 57), a importância dos 

valores noticiosos está na instrumentação técnica do jornalista para a compreensão 

dos interesses do leitor pelas notícias, pela demanda do público por informação. Com 

base em Beltrão, a partir deles, se faz a “identificação e o julgamento dos fatos 

noticiáveis”, avaliando-se entre diversas, incontáveis, informações, quais sejam 

notícias, quais sejam mais relevantes para maior ou menor destaque, editando-se, no 

canto de uma página, ou na primeira página, ou como manchete principal. Seja no 

jornal impresso ou no site, esse julgamento é primordial para determinar-se o gênero 

(se nota, notícia ou reportagem) em que um ou outro assunto será publicado. Trata-

se de um processo de “recrutamento do interesse” (LIPPMANN, 2010, p. 149) 

intimamente relacionado à produção de notícias e com o esforço institucional da 
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imprensa internacional na sedução de leitores para atenção sobre as notícias 

produzidas, o consumo da informação. 

 

 

 

 

4.3.3. Os enquadramentos 

 

Goffman (2012, p. 45) conceitua o Enquadramento como uma 

construção social de esquemas interpretativos que permitem a cada indivíduo 

“localizar, perceber, identificar e etiquetar um número aparentemente infinito de 

ocorrências concretas”. Para Goffman (2012, p. 51), esses esquemas próprios de um 

grupo social constituem elementos centrais da cultura.  

Esclarece Porto (2004, p. 78) que os “enquadramentos são entendidos 

como marcos interpretativos mais gerais, construídos socialmente, que permitem às 

pessoas dar sentido aos eventos e às situações sociais”, propondo que o conceito 

pode se contrapor a paradigmas em declínio como o da objetividade. Aprofunda Porto 

(2004, p. 91): “enquadramentos noticiosos são padrões de apresentação, seleção e 

ênfase utilizados por jornalistas para organizar seus relatos”. Assim, o foco do texto 

noticioso enfatiza um viés, “certos elementos da realidade em detrimento de outros”, 

o que contribui para sugerir ao público uma perspectiva de interpretação, bem como 

uma agenda do que se considere importante.  

Perguntamos a Stenzel (Reuters) sobre os critérios para pautar e cobrir 

notícias, e a entrevistada nos traz uma perspectiva baseada na expectativa do leitor 

do The Guardian, no interior da Inglaterra, que demanda mais “notícias gerais” do que 

um panorama de diversidade internacional. Nesse caso, esse leitor estaria mais 

interessado nas especificidades da própria região e menos do mundo. Isso influencia 

o enquadramento, à medida que restringe-se a inserção de diversidade de pautas 

brasileiras e latino-americanas para publicar aqueles fatos de “maior relevância” 

(incluindo o tratamento emocional83 no texto para seduzir a atenção do leitor) sejam 

                                                            
83 Esse tratamento emocional pode se dar na escolha de uma palavra no título, na escolha de viés 

negativo ou positivo no relato do fato, na escolha das fontes que apresentem depoimentos baseados 
em argumentos mais racionais ou emocionais para ajudar a contar a versão da história em que a 
notícia se insere. “Submetido à lógica do mercado, de comunicação, o jornalismo se aproxima da 
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sobre as denúncias de corrupção que afetam o futuro da Petrobras no mercado 

(quatro matérias do The Guardian84, uma do NYT85 e uma do Le Fígaro86), o 

impeachment da Dilma Rousseff (duas matérias do The Guardian87, uma do El País88 

e sete do Le Fígaro89), a sobrevivência de um motociclista após a queda de um viaduto 

na estrada (uma matéria publicada no El País90).  

 
 
 
 
 
4.3.3.1. Enquadramento por agenda 

 

Sobre a agenda, conforme já mencionado, explica Pena (2013, p. 142) 

que a Teoria do Agendamento se baseia na ideia de que o público tende a priorizar 

os assuntos divulgados na mídia, assim, “a mídia diz o que falar e pauta nossos 

relacionamentos”. Nesse sentido, o Enquadramento por Agenda se estabelece em 

duas categorias que nos permite classificar as matérias em que há um maior ou menor 

esforço para “agendar” o pensamento do público em relação aos fatos noticiados, ao 

lugar de onde estão vindo as notícias (no caso o Brasil), aos políticos brasileiros, as 

empresas brasileiras etc.  

                                                            
dinâmica das novelas e se desenrola, seguindo clichês já conhecidos do público” (VAZ, 2013, p. 28), 
assim o relato jornalístico se desenvolve cada vez mais semelhante da ficção emocional 
protagonizada por estereótipos heroicos e vilanizados. Costa (2009, p. 81-82) confirma a roteirização 
de heróis e vilões no jornalismo atual como se essa dicotomia pudesse resumir a ética humana, 
ressaltando haver também o “vilão-herói”. 

84 The Guardian: “Petrobras enfrenta ação de suborno e propinas no escândalo político”, em 02 de 
fevereiro. “Lula, ex-presidente do Brasil acusado de corrupção no escândalo do petróleo”, em 14 de 
setembro. “Os políticos do Brasil ligados à Petrobras contam com projeto de sobrevivência ao 
escândalo”, em 11 de novembro. “Empresas brasileiras ligadas ao escândalo da Petrobras declaram-
se culpadas no tribunal dos EUA”, em 21 de dezembro.   

85 NYT:  “Brasil: Milhares protestam [nas ruas] sobre as receitas de petróleo”, em 11 de novembro.  
86 Le Fígaro:  “Brasil: Perdas recordes para Petrobras, em 2015”, em 21 de março.  
87 The Guardian:  “Dilma Rousseff assume a luta contra a cassação no palco global da ONU”, em 20 

de abril. “Presidente suspensa no Brasil denuncia a acusação como farsa política”, em 06 de julho. 
88 El País:  “Impeachment de Dilma Rousseff, as etapas pendentes”, em 12 de abril. 
89 Le Fígaro:  “Brasil: A coligação de Dilma Rousseff em perigo”, em 29 de março. “Brasil: Partido 

centrista deixa a coligação de Dilma Rousseff”, em 29 de março. “O PSD dá Dilma por sua vez”, em 
4 de abril. “Brasil: Dilma Rousseff cancela um discurso nacional”, em 15 de abril. “Brasil: Uma 
comissão do Senado recomenda suspensão de Dilma Rousseff”, em 06 de maio. “Brasil: O Senado 
votará em Dilma no final dos Jogos Olímpicos”, em 29 de junho. “Brasil: Presidente Dilma Rousseff 
deposta pelo Senado”, em 31 de agosto. 

90 El País:  “Um motociclista sobrevive a acidente depois de cair de uma ponte”, em 30 de junho. 
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Ao longo do tempo, o noticiário constitui imagens sem que tenham 

absoluta correlação com a “verdade”, afinal, “elas pertencem a um discurso mítico, 

polissêmico e incontrolável” (BRASIL, 2014, p. 62). Considerando que as imagens 

brasileiras, como a de outros países do mundo, mais ou menos conhecidas pela 

população internacional constituem parte do imaginário da humanidade, isso não é 

obra do jornalismo. Mas, o enquadramento e o agendamento jornalístico podem 

contribuir para influir na perspectiva coletiva sobre um ou outro aspecto dessas 

imagens, agregando elementos para reforçar ou diluir preconceitos.  

Com o fim do isolamento e a crescente complexidade social 

(LIPPMANN, 2010, p. 268), o jornalismo vem se ajustando para dar conta, a cada dia, 

da variedade em termos de direitos, paisagens, sons, imagens e perspectivas de 

prosperidade. Sob tal demanda de interesses coletivos, no mundo, o desafio de 

explicar a complexidade é cada vez maior. Nessa incumbência de explicar o mundo, 

o jornalismo possui “infinitas possibilidades de combinação das informações” 

(MORETZSOHN, 2002, p. 123), reunindo fontes, conhecimentos e dados disponíveis, 

mas o “fetiche da velocidade” da notícia, em tempo real, induziu a imprensa a 

padronizar as práticas. É obvio que a matéria jornalística episódica tem uma 

velocidade de produção muito maior que a temática, por se caracterizar no 

aprofundamento. Assim, é compreensível o investimento maior na produção 

episódica, na qual o foco está apenas no fato e sem aprofundamento, está mais 

alinhada ao ritmo acelerado da elaboração da mercadoria industrial da informação em 

grande escala. 

Como já mencionado, o Brasil se insere em uma “guerra global entre 

lugares” (SANTOS; SILVEIRA, 2016, p. 296), pela qual discursos e imagens se 

sucedem junto à atenção do público no mundo, como também na imprensa 

internacional, com maior ou menor importância para um lugar ou para outro, 

dependendo do agendamento internacional e das questões geopolíticas do momento. 

A lógica de interesses do capital e a busca de oportunidades de lucro mobilizam a 

atenção para assuntos econômicos, políticos, entre outros. Diversos grupos de 

interesses de diferentes lugares estão tentando influenciar a constituição da agenda, 

o público e a imprensa interagem, e a agenda no centro das disputas vem a ser mais 

ou menos diversa, tanto mais intensa e plural seja essa disputa.  



250 

 

Os países emergentes, como o Brasil, estão sempre atuando no 

mercado mundial para atrair empresas para investirem no mercado nacional. Países 

hegemônicos têm empresas que procuram expandir os próprios negócios em outros 

territórios. Uma regra geral é encontrar mercados estáveis e com perspectivas de 

crescimento ao longo do tempo. No caso brasileiro, a crise político-econômica 

prejudicou a atratividade do mercado nacional no curto prazo, entretanto, no longo 

prazo, há, no país, vantagens competitivas excepcionais.  

No mercado internacional, a competitividade não está somente na 

tecnologia (FRIEDMAN, 2014, p. 253), mas na criatividade que pode ser aplicada no 

desenvolvimento, na inovação e na abordagem dos mercados. Entretanto, não se 

pode perder de vista a competição entre Estados na divisão dos mercados no mundo 

e os limites competitivos a que se sujeitam os países hegemônicos, emergentes e 

menos competitivos, nos tratados de comércio multilaterais e bilaterais. Assim, a 

cobertura internacional tem uma agenda que reflete tal jogo de forças, com valoração 

da noticiabilidade em torno dos negócios mais competitivos no mundo, de fatos 

políticos com repercussões em tal dinâmica competitiva.  

A partir desse ponto, é necessário distinguir o enquadramento episódico 

do enquadramento temático. Os paradigmas (PORTO, 2004, p. 92) da imparcialidade 

e da objetividade tendem a inibir a prática do jornalismo noticioso “interpretativo” (que 

explora as fronteiras temáticas e contextuais de determinado fato), mas isso, de certa 

forma, é contornado pela seleção das notícias, pelas condições especiais da narrativa, 

enfatizando-se esse ou aquele aspecto do fato noticiado, e até mesmo pelo 

aprofundamento da apuração do fato, com a descrição do contexto, repercussões etc. 

As matérias da amostra na categoria temática se destacam pela contextualização no 

sentido do jornalismo interpretativo. Beltrão (1980, p. 47) destaca que o trabalho 

jornalístico, a priori, requer um certo grau de interpretação, partindo da coleta de 

informações para inclui-las em uma matéria. Em nossa pesquisa, as matérias 

temáticas se destacam pelo aprofundamento, pela contextualização dos fatos 

noticiados, o que nas matérias episódicas esse tratamento é bem menos evidente.    

O tratamento da narrativa na matéria pode ser pontual, limitando-se a 

apresentar ao público apenas o fato, a ocorrência, o acontecido, ou, aproveita-se a 

ocorrência do fato para contextualizar determinado tema, oferecendo uma 

perspectiva, um panorama em que tal fato se insere. Por um lado, esse trabalho de 
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aprofundar o relato sobre a ocorrência de um fato a ser noticiado, com a 

contextualização do mesmo e a exposição de várias versões da história, pode 

favorecer o esclarecimento e agregar conhecimento para o público. Por outro lado, 

pode vir a ser tendencioso à medida que o trabalho for usado para eleger argumentos 

em torno de determinado preconceito que eventualmente exista sobre elementos 

relacionados na notícia. O conceito de “espaço internacional” (STEINBERGER, 2005, 

p. 100) é constituído por um conceito anacrônico de “Estado” e por “valores 

universais”, que no seu conjunto se baseiam no antigo contexto da Guerra-Fria (1950-

1960) e nas relações de dominação originadas na Era Colonial. E, nessa perspectiva 

de espaço internacional, se insere, relativamente (com maior ou menor intensidade), 

o aprofundamento temático na cobertura jornalística diária, separando-se histórias de 

mérito e de demérito a partir do trabalho jornalístico de apuração, do preconceito em 

determinado assunto e país, ou ambos. 

No episódico, a narrativa é baseada na ocorrência do fato, sem 

observância de temas correlacionados contextualmente. Limita-se a informar, sem 

fazer correlações com o contexto. O assunto da matéria pode até fazer parte da 

agenda no padrão episódico, mas não se aprofunda.  Segundo Porto (2004, p. 91-92), 

tratam-se de matérias de relato objetivo do fato, apresentando-se informações e 

versões das fontes, sem aprofundamento sobre as questões conjunturais, sociais, 

políticas etc.  

No temático, ocorre uma apropriação do fato como oportunidade de 

tratar de tema contextualizado. Tal tema pode se constituir de valores socialmente 

aceitos no mundo (como exercício da democracia, corrupção etc.), ou de uma 

problemática estrutural nacional-internacional (como a epidemia Zika). Os temas 

escolhidos para o noticiário fazem parte da agenda da imprensa internacional, e em 

particular, do veículo que publica a matéria. Segundo Porto (2004, p. 91), o 

enquadramento temático se baseia na separação dos relatos jornalísticos simples e 

aqueles que a imprensa seleciona para um aprofundamento, em que se inserem 

discussões sobre problemas e políticas sociais, encaminhando “critérios” de análise 

sobre tais questões, estabelecendo-se um direcionamento a partir de interesses 

organizacionais ou de mercado; constituem-se matérias por definição editorial de 

“interesse humano”, e que assumem um caráter “interpretativo” sobre os fatos 

narrados. 
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No Quadro 44, das 74 matérias da amostra, 42 apresentam um 

“Enquadramento Episódico” (56,8%), levando-se em conta uma narrativa baseada na 

ocorrência do fato, sem observância de temas correlacionados contextualmente. 

Nessa amostra, 32 apresentam um “Enquadramento Temático” (43,2%), levando-se 

em conta uma apropriação do fato como oportunidade de tratar de tema 

contextualizado. 

 
Quadro 44 - Enquadramento por agenda 

Agenda Nº Descrição 
EPISÓDICO 42 Narrativa baseada na ocorrência do fato, sem observância de 

temas correlacionados contextualmente. 
TEMÁTICO 32 Apropriação do fato como oportunidade de tratar de tema 

contextualizado. 
AMOSTRA 74  

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Mauro P. Porto (2004); Erwing Goffman (2012). 
 

 

No Quadro 44, há uma proporção maior para uma cobertura mais 

objetiva, com foco no fato a ser coberto; uma proporção menor foi produzida 

explorando problemáticas associadas aos fatos cobertos. Como já mencionado, há 

uma produção episódica superior à temática que constitui uma tendência à luz dos 

princípios de produção industrial com ênfase na velocidade. No jornal The Guardian, 

a matéria episódica pode ser exemplificada em: “Atletas australianas premiadas com 

medalhas de ouro agora assaltadas à mão armada”, publicada em 17 de Setembro; e 

a matéria temática: “Lula, ex-presidente do Brasil, acusado de corrupção no escândalo 

do petróleo”, publicada em 14 de setembro. Na primeira, o jornal relata apenas o êxito 

esportivo das atletas e a ocorrência policial, sem se aprofundar na violência no Brasil; 

na segunda matéria, o The Guardian descreve a atuação do Ministério Público 

brasileiro no caso, aborda o prejuízo da Petrobras e as mobilizações populares contra 

os acusados, apresenta fotos de Lula e de bonecos (de Lula e de Dilma Rousseff 

enjaulados) em manifestação de rua, informa sobre a momentânea desistência do ex-

presidente em candidatar-se à eleição, as políticas sociais do mesmo quando no 

governo, a manutenção dos índices de popularidade. 

No quadro 45, Reuters, o “Enquadramento Episódico” (33) representa 

52,4%, enquanto o “Enquadramento Temático” (29) corresponde a 47,6% de 63 
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matérias. Na AP: o “Enquadramento Episódico” (9) representa 81,9%, enquanto o 

“Enquadramento Temático” (3) corresponde a 18,1% de 11 matérias. 

 
Quadro 45 - Agência de notícias e enquadramento por agenda 

Agência AMOSTRA EPISÓDICO TEMÁTICO 
REUTERS  63 33 29 

Associated Press 11 9 3 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No Quadro 45, enquanto na Reuters há um relativo equilíbrio entre as 

duas subcategorias de enquadramento, discretamente favorável para o 

enquadramento episódico, na AP, a diferença entre as subcategorias corresponde a 

uma proporção três vezes superior para o enquadramento episódico. Atualmente, as 

agências de notícias (MACGREGOR, 2013, p. 36-37) têm como principais adversários 

a internet e as redes sociais, assim sendo, precisam diferenciar-se na produção da 

notícia, tanto na rapidez quanto no aprofundamento.  Ainda assim, é percebida na 

imprensa internacional (AGUIAR, 2009) uma uniformização dos conteúdos publicados 

em função do pequeno número de grandes agências que lideram e oligopolizam a 

maior parte da distribuição de notícias no mundo, sendo que grande parte da produção 

é captada junto a veículos locais que repassam conteúdos para as agências, além do 

trabalho dos correspondentes que, em centrais, são editados e ajustados a valores-

notícias de aceitação internacional. As agências que possuem serviços nacionais 

(como a Reuters) farão as adaptações para o público do país, como o Brasil, por 

exemplo (prática confirmada pela entrevistada Stenzel da Reuters).  

No quadro 46, no El País, o “Enquadramento Episódico” (4) representa 

80%, enquanto o “Enquadramento Temático” (1) corresponde a 20% de 5 matérias. 

No Le Fígaro, o “Enquadramento Episódico” (17) representa 60,8%, enquanto o 

“Enquadramento Temático” (11) corresponde a 39,2% de 28 matérias. Pelo The 

Guardian, o “Enquadramento Episódico” (20) representa 55,6%, enquanto o 

“Enquadramento Temático” (16) corresponde a 44,4% de 36 matérias. E no NYT, o 

“Enquadramento Episódico” (1) representa 20%, enquanto o “Enquadramento 

Temático” (4) corresponde a 80% de 5 matérias. 
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Quadro 46 -  Jornal e enquadramento por agenda 
JORNAL AMOSTRA EPISÓDICO TEMÁTICO 

El País 5 4 1 
Le Fígaro  28 17 11 
The Guardian 36 20 16 
NYT 5 1 4 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No Quadro 46, os jornais Le Fígaro e The Guardian assumem na 

amostra uma contribuição de equilíbrio, com discreta superioridade para a 

subcategoria do enquadramento episódico. Em situações muito diferentes estão os 

outros dois jornais da amostra. O jornal El País apresenta uma contribuição 

absolutamente majoritária para o enquadramento episódico.  Em posição oposta, a 

contribuição majoritária do NYT está no enquadramento temático. Os quatro jornais 

trazem mais matérias de enquadramento episódico que temático. Consistentemente, 

a maior parte da amostra se situa no enquadramento episódico, o que 

proporcionalmente sinaliza uma tendência para uma cobertura de perspectiva em 

síntese, com foco no fato especificamente, sem aprofundamento em contexto.  

A opção de produzir uma matéria episódica ou temática define as 

dimensões que o jornalista dará ao recorte que faz ao cobrir a realidade. “Todo texto 

jornalístico é um pequeno recorte do caos que chamamos de realidade” (VAZ, 2013, 

p. 134). No caso dos parâmetros de enquadramento deste estudo, as duas opções de 

ordenar a realidade constituem-se entre uma de informar pontualmente com foco no 

acontecimento e a outra de estender a cobertura jornalística aos contextos dos fatos, 

das versões dos atores envolvidos, logo, de um aprofundamento.  Cada jornal tem um 

estilo próprio e um padrão para a produção dos textos (BELTRAO, 2006, p. 65), em 

harmonia com a prática linguística e a cultura do povo, na nação em que esteja 

sediada a empresa. Lembramos que a amostra se origina de jornais sediados em 

quatro países diferentes (Estados Unidos, Espanha, França e Reino Unido). 

Em uma amostra de 74 matérias, a Abordagem “Negativa” (51) 

representa 69%, e a Abordagem “Positiva” (23) corresponde a 31%. A quantidade das 

matérias “Negativas” sobre as “Positivas” é superior em 122%. Para a classificação, 

considera-se Positivo quando o jornal elogia, reconhece mérito; Negativo, quando a 

narrativa concentra uma crítica, traz uma visão de interpretação desfavorável. A 

abordagem negativa traz uma perspectiva para o leitor sobre o Brasil, brasileiros, de 
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caráter desfavorável, constituindo, de alguma forma, uma narrativa que de forma clara 

ou subjetiva se apresenta uma crítica depreciativa. A abordagem positiva que 

corresponde a pouco menos que um terço da amostra, se constitui quando o jornal 

reconhece mérito para o Brasil, brasileiros, quando de algum modo se elogia, 

baseando-se no fato noticiado.  

No Quadro 47, se faz uma exemplificação das duas abordagens, 

trazendo-se duas matérias publicadas pelos jornais The Guardian e El País, sendo a 

origem de ambas a agência de notícias Reuters. No The Guardian, a matéria intitulada 

“Detenção do ex-presidente brasileiro causa preocupação aos juízes do Supremo” 

[tradução nossa], com 62 linhas de texto, nota-se que é uma reportagem que tem por 

chapéu “Brazil” e foca no tema da crise política e econômica, seus valores noticiosos 

são Atualidade, Notoriedade (do Lula), e Surpresa. Essa matéria cita 11 fontes, sendo 

5 oficiais, 1 anônima, 2 testemunhas e 2 veículos (Rádio CBN e o jornal O Estado de 

S.Paulo), sem oportunidade de manifestação do contraponto, o lado do acusado (Lula 

ou um representante que fale por ele). 
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Quadro 47 - Abordagem 
 
 

NEGATIVA 

The Guardian/ Reuters, 05/03/2016. 
Fonte: Disponível em: <https://www.theguardian.com/gnm-archive/2002/jun/06/1>. Acesso em: 28 
mar. 2017, às 17:30 h. 

 

 

POSITIVA 

 
El País/Reuters, 30/06/2016. 
Fonte: Disponível em: <https://escuela.elpais.com/historia-de-el-pais/>. Acesso em: 28 mar. 2017, 
às 17:30 h. 
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No Quadro 47, o jornal El País apresenta uma nota com destaque para 

um vídeo em que ocorre o socorro de um motociclista acidentado e sobrevivente de 

um acidente. A nota de 7 linhas informa que o acidentado caiu em cima de uma pilha 

de vergalhões de aço de sobra de construção, após a queda de viaduto na cidade do 

Rio de Janeiro, quebrou as duas pernas, mas não corria risco de morte. A nota cita 

apenas uma fonte, um veículo (uma emissora de TV da cidade, sem identificá-la). Tem 

por valores noticiosos: Curiosidade, Dramaticidade e Surpresa. 

Na análise sobre Abordagem, observa-se que há um viés positivo ou 

negativo em cada matéria, dentro de cada categoria. Nesse sentido, procurou-se 

analisar o Título e o Lead91 para investigar se a publicação trazia uma perspectiva de 

valoração para a imagem do Brasil, favorável ou desfavorável. Sendo positiva, quando 

o jornal elogia, reconhece mérito; e, negativa, quando na abordagem se concentra 

uma crítica negativa, ou traz uma visão de interpretação desfavorável. 

A abordagem se baseia na decisão editorial de como informar: “Essa 

capacidade de decidir o que informar e como informar resulta no exercício diário de 

um poder concreto” (CHAPARRO, 2007, p. 99). Tal análise sobre o quantitativo das 

decisões favoráveis e desfavoráveis sobre o Brasil permite observar como os veículos 

pesquisados decidiram informar, em 2016, exercendo o poder assinalado por 

Chaparro (2007, p. 99). 

Tal abordagem positiva ou negativa se insere em um processo industrial 

de imagens na forma de notícias. Segundo Marcondes Filho (2000, p. 56-57), a 

imprensa constrói no dia a dia da cobertura um mundo cheio de imagens transitórias, 

enquanto versões dos fatos cobertos, submetidos a estereótipos e ideias 

preconcebidas disseminadas junto ao público, bem como, interesses dos poderes 

instituídos (em nossa pesquisa, nos Estados Unidos, no Reino Unido, Na Espanha e 

na França, sedes dos veículos pesquisados).  

 

                                                            
91 O Lead é o primeiro parágrafo de uma matéria jornalística, que apresenta um panorama geral do que 

se trata, o que aborda, e procura responder objetivamente a perguntas que o leitor faria sobre o 
assunto: “Quem? O quê? Quando? Onde? Por quê? Como? ” (BOND, 1959, p. 160). É a “cabeça” 
(BELTRÃO, 2006, p. 96) da matéria, em que, ao mesmo tempo que procura informar preliminarmente 
sobre um fato, também se pretende convencer ou seduzir o leitor para continuar lendo e aprofundar-
se sobre o conteúdo do relato.  O Lead (PEREIRA JR., 2010, p. 113) se origina no ritmo acelerado da 
produção e consumo na Revolução Industrial para padronizar o texto jornalístico numa ordem 
decrescente (do geral ao particular) de informações. 
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O mundo que eles [os jornalistas] descrevem é outra coisa, algo 
cotidiano, que muda de qualquer forma o tempo todo, em que seus 
líderes são transitórios, seus problemas são passageiros, as notícias 
e os interesses são cada dia diferentes. [...] E a relação da imprensa 
com o poder e o pensamento dominante é um caso muito particular, 
pois jornalistas não são porta-vozes do poder instituído, menos ainda 
seus “delegados”. (MARCONDES FILHO, 2000, p. 56-57). 

 

Essa sequência diária do noticiário com notícias episódicas e temáticas 

traduz, de uma forma ou de outra, o pensamento da imprensa internacional sobre 

determinados temas agendados para cobertura em determinado país (no caso da 

amostra, o Brasil), no contexto que Marcondes Filho (2000, p. 56-57) descreve como 

o exercício do poder da imprensa. Em 2016, a agenda negativa da imprensa 

internacional na cobertura da “realidade”, no Brasil, teve grande parte da amostra 

baseada em crise, corrupção e violência, reforçando-se uma ideia de ser um país que 

apesar de ter grande potencial de crescimento não se liberta dos vícios históricos de 

vulnerabilidade institucional (ROTHER, 2008).  

Na amostra, em termos de abordagem positiva, o jornal The Guardian 

publica em 6 de Julho: “Presidente suspenso do Brasil denuncia a acusação como 

uma farsa política”, numa boa perspectiva para o modo como as instituições 

brasileiras encaminharam o problema do impeachment;  na mesma linha de 

encaminhamento, o El País publicou: “Impeachment de Dilma Rousseff, as etapas 

pendentes”, em 12 de Abril;  a matéria: “Brasil: Reforma em 30 dias”, publicada em 17 

de Maio, pelo jornal Le Fígaro, informa sobre o envolvimento do novo governo do 

presidente Michel Temer com a reforma da previdência pública e a decisão de fazer 

uma tramitação rápida no Congresso, apesar de encontrar obstáculos na oposição 

parlamentar e no meio sindical.    

A dicotomia entre negativo e positivo se constitui em um esquema social 

(GOFFMAN, 2012) de percepção e de compreensão de determinado fato, no qual há 

um foco de atenção. E, no caso presente, a atenção do público se estabelece a partir 

da publicação, recepção e consumo da notícia. Dependendo da natureza de 

determinado fato noticiado, ou do modo como se dá o relato, estabelecem-se 

condições para que o público perceba em um personagem ou instituição em destaque 

uma conotação negativa ou positiva, o que irá influir nas ideias que o público possa 

ter sobre o país, povo, ou grupo social valorado em uma notícia, ou uma série de 

notícias ao longo do tempo. 
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Essa questão da abordagem é influenciada por dois elementos: por um 

lado, os fatos já induzem a uma perspectiva negativa ou positiva, pelo peso dramático, 

por contrapor-se ou não aos valores morais universais (como corrupção, latrocínio, 

por exemplo); por outro lado, o jornalista pode opor-se à tendência para observar 

mérito ou demérito na forma pela qual as instituições públicas lidam com o problema. 

Entre as 74 matérias da pesquisa, há uma predominância de matérias com 69% 

abordagens negativas contra 31% com abordagens positivas, como já mencionada a 

superioridade da ênfase negativa. Enquanto na Reuters a abordagem “negativa” 

supera a abordagem “positiva”, na AP ocorre o inverso. Na Reuters, a abordagem 

“negativa” (46) representa 73,1% da amostra, a abordagem “positiva” (17) 

corresponde a 26,9%, de um total de 63. A “negativa” é superior à “positiva” em 171%. 

Na AP, a abordagem “positiva” (6) representa 55,4% da amostra, a abordagem 

“negativa” (5) corresponde a 44,6%, de um total de 11. A “positiva” é superior à 

“negativa” em 20%. 

As agências de notícias (AGUIAR, 2009, p. 5) são responsáveis por 

captar no mundo grande parte do conteúdo noticioso e distribui-lo, para que os 

veículos (inclusive jornais) possam publicar uma variedade de informações muito 

maior que seriam capazes de produzir, cada empresa enviando um correspondente 

para cada continente do planeta. Em nossa amostra, as agências assinam as matérias 

publicadas pelos quatro jornais pesquisados, em um processo de coautoria na 

publicação final, considerando que mesmo mantida a assinatura da agência, cada 

jornal tenha editado as matérias (ou algumas) para ressaltar valores-notícias 

específicos para o público do país, informações consideradas mais importantes, caso 

a caso.   

No quadro 48, em todos os jornais analisados a abordagem “negativa” 

supera a “positiva”. Sendo que no caso do NYT, zerou-se a abordagem “positiva”, ou 

seja, em 5 matérias 100% da amostra é “negativa”. No jornal El País, a abordagem 

“negativa” (3) representa 60% da amostra, a abordagem “positiva” (2) corresponde a 

40%, de um total de 5. A “negativa” é superior à “positiva” em 50%. No Le Fígaro, a 

abordagem “negativa” (22) representa 78,6% da amostra, a abordagem “positiva” (6) 

corresponde a 21,4%, de um total de 28. A “negativa” é superior à “positiva” em 267%. 

No The Guardian, a abordagem “negativa” (21) representa 58,4% da amostra, a 

abordagem “positiva” (15) corresponde a 41,6%, de um total de 36. A “negativa” é 
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superior à “positiva” em 40%. No NYT, a abordagem “negativa” (5) representa 100% 

da amostra, de um total de 5.  

 
Quadro 48 - Jornal e abordagem 

JORNAL AMOSTRA NEGATIVA POSITIVA 
El País 5 3 2 
Le Fígaro  28 22 6 
The Guardian 36 21 15 
The New York Times 5 5 0 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No Quadro 48, há um relativo equilíbrio proporcional na contribuição dos 

jornais El País e The Guardian, ao mesmo tempo que os jornais Le Fígaro e NYT são 

na amostra majoritariamente de tendência para a abordagem negativa. Ressalva seja 

feita que, nos dois primeiros citados, mesmo em equilíbrio, são favoráveis a tendência 

da abordagem negativa. Outro destaque: o jornal NYT foi o único a não oferecer uma 

matéria sequer de abordagem positiva. 

Correspondentes estrangeiros assistem à TV do país onde estão 

cobrindo as notícias, leem jornais e observam o trabalho dos concorrentes (agências 

de notícias e jornais estrangeiros). E, assim, “[...] a própria mídia forma a opinião dos 

jornalistas” (STEINBERGER, 2005, p. 30). Pautas e agenda se constituem 

preliminarmente na circulação da informação no sistema de mídia, antecipando-se 

impressões sobre fatos antes mesmo que os jornalistas tenham a oportunidade de ir 

à “rua” apurar in loco, ouvir fontes e obter contraponto de acusações junto a alguém 

que tenha sido citado como acusado, ou esteja envolvido em investigações e 

processos criminais. 

As desigualdades internacionais dificultam a livre circulação da 

comunicação (RELATÓRIO MCBRIDE, 1983, p. 55-56), a medida que historicamente 

os povos no mundo foram transformados “num intercâmbio de não-iguais”. E nessa 

realidade mais ainda atual que em 1983, as desigualdades são mantidas ou ampliadas 

por um grande fluxo de notícias que abordam pautas semelhantes, derivadas de 

distribuidoras de conteúdo (agências) que operam no mercado em modo oligopólico. 

Há pautas e assuntos similares, com textos objetivamente focados em fatos 

específicos, em poucos casos, abordando contextos sociais e culturais relacionados; 

sem questionamentos acerca de problemáticas geopolíticas continentais em que haja 
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alguma relação com os fatos apurados. Muito menos, referências às relações 

internacionais entre países ricos e pobres que possam contribuir, na atualidade, para 

questionamentos sobre a manutenção dessas desigualdades.  

No passado colonial e da Primeira Revolução Industrial, o poder estava 

na capacidade dos estados em produzir e comercializar itens de muitas ordens. 

Atualmente, esse poder está na capacidade de organizar e gerir redes (CASTELLS, 

2015, p. 474). E, são nelas (as redes), que a agenda se constitui em fluxos de notícias, 

refletindo-se na existência de uma configuração da hierarquia de poder e a 

manutenção das desigualdades sobre o controle do que será noticiado, de determinar 

quem será ator de discurso, quais os assuntos que podem ser considerados 

importantes.  Tal hierarquia é determinada pelo potencial econômico, pelo volume de 

negócios gerados internamente no país, pela capacidade de um estado dispor de 

empresas com capacidade para investir em outros mercados internacionais, tendo por 

destaque atual os Estados Unidos. 

 

 

 

4.4. Relações entre temas, fontes, valores-notícia e enquadramentos 
 

 

 

 

4.4.1. Abordagens e enquadramentos 

 

Aqui há um cruzamento entre as relações de abordagem (se negativa ou 

positiva) com o enquadramento (se episódico ou temático) para aprofundarmos o 

olhar sobre a amostra, e para que possamos compreender melhor o tratamento do 

conteúdo sobre o Brasil, em 2016. O enquadramento do Brasil na agenda 

internacional, seja na forma episódica ou temática, está associado à perspectiva que 

o público e a imprensa estrangeira elaboraram do Brasil, ao longo do tempo, bem 

como é influenciado pelo recente noticiário, no qual uma notícia pode gerar demanda 

por informações adicionais, por notícias com novas pautas em termos de atualização 
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da realidade brasileira, ou não. Da mesma forma, a abordagem negativa ou positiva 

pode reforçar uma ou outra tendência de demanda.  

Publicado em 2008, nos Estados Unidos, Sadlier (2016, p. 323-350) 

descreve a imagem do Brasil na perspectiva de europeus, em um processo histórico 

de 1500 aos dias atuais. Trata a obra do rio Amazonas, dos problemas ecológicos, da 

situação dos sem-terra e das favelas (ou comunidades), da corrupção política, do 

turismo sexual, da população negra, da influência social das telenovelas, das 

perspectivas de futuro que se recusam a tornarem-se realidade por deficiências nas 

políticas públicas diante dos problemas enfrentados. Cita a imagem de The Simpsons 

que representa o ponto de vista dos turistas estrangeiros, observando “uma selva 

primitiva, cheia de macacos e cobras” (SADLIER, 2016, p. 342) para sintetizar a 

situação de uma sociedade ou um país que se recusa a se desenvolver, o Brasil. 

Mudanças no Brasil, no plano econômico (LACERDA, 2018, p. 163), em 

termos de evolução e desenvolvimento requerem estratégia adequada e 

implementação em momentos convenientes em termos políticos. Além da decisão do 

Governo e dos grupos políticos no poder, as circunstâncias relacionadas com a 

opinião pública sobre um ou outro tema e a proximidade ou não de eleições 

influenciam decisões no Congresso Nacional para promover mudanças no sistema 

econômico, em regras que possam aprimorar o país. O Brasil tende a agregar 

relevância de noticiabilidade à medida que torna-se mais competitivo no mercado 

mundial, oferece oportunidades atraentes de investimento estrangeiro e reduz os 

riscos ao lucro referentes à instabilidade econômica nacional. Stenzel, da Reuters, 

reforça a influência dos fundamentos da economia brasileira na noticiabilidade da 

pauta Brasil ao longo do tempo. 

No quadro 49, estabelece-se um cruzamento entre os dados das 

abordagens negativa e positiva com os enquadramentos episódico e temático. 

Discrimina-se a amostra para que possamos conhecer em quantas matérias de 

enquadramento episódico ou temático temos abordagens negativa e positiva, 

aprofundando-se as relações de enquadramento no estudo. 
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Quadro 49 - Cruzamento – Abordagem x Enquadramento 

AGÊNCIAS ENQUADRAMENTO POR AGENDA 
EPISÓDICO TEMÁTICO TOTAL 

NEG POS NEG POS NEG POS 
REUTERS 24 10 22 7 46 17 
Associated 
Press 

4 4 1 2 5 6 

Subtotal 28 14 23 9 51 23 
TOTAL 42 32 74 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

No quadro 49, Reuters, a abordagem negativa é superior sobre a 

abordagem positiva em todos os sentidos. No enquadramento “Episódico”, a 

abordagem negativa supera a positiva em 100%. No enquadramento “Temático”, a 

abordagem negativa supera a positiva em 156%. No total, a abordagem negativa 

supera a positiva em 171%. Com relação a AP, verifica-se um relativo equilíbrio entre 

as abordagens negativa e positiva. No enquadramento “Episódico” há um empate, 

sendo 50% para a abordagem negativa, e 50% para positiva. No enquadramento 

“Temático”, a abordagem negativa é superada pela abordagem positiva em 50%. No 

total, a abordagem positiva supera a negativa em 20%. 

Em termos de atuação das agências, há uma tendência de voltarem-se 

para a “domesticação” (MACGREGOR, 2013, p. 44), pela qual a prioridade de pauta 

seriam os países-sede e seus respectivos interesses. Tal tendência constitui 

importante fator para a indução à “homogeneização de notícias” (MACGREGOR, 

2013, p. 44), ou seja, a redundância de noticiário na imprensa em temas similares 

(como já mencionado), reduzindo-se o espaço para a diversidade de cobertura em 

determinado país, fora dos eixos centrais de poder. E, nesse sentido, a propensão em 

grande parte do mundo, incluindo o Brasil, é a cobertura simplificada dos fatos, a 

publicação de poucas matérias sobre um assunto com um caráter mais episódico que 

temático, com uma perspectiva de enquadramento (negativo ou positivo), ao invés de 

múltiplas (para alimentar pontos de vistas diferentes). Mas, MacGregor (2013, p. 44) 

ressalta ser uma “luta” das agências para mudar isso nas práticas jornalísticas, 

inclusive sob pressão da concorrência dos sites da internet no mundo.  

No quadro 51, com relação ao The Guardian, a abordagem negativa é 

superior sobre a abordagem positiva em todos os sentidos. No enquadramento 

“Episódico”, a abordagem negativa supera a positiva em 50%. No enquadramento 
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“Temático”, a abordagem negativa supera a positiva em 29%. No total, a abordagem 

negativa supera a positiva em 40%. 

 

Quadro 50 - Cruzamento – Abordagem x Enquadramento 

JORNAIS ENQUADRAMENTO POR AGENDA 
EPISÓDICO TEMÁTICO TOTAL 

NEG POS NEG POS NEG POS 
The Guardian 12 8 9 7 21 15 

El País 2 2 1 0 3 2 
New York Times 1 0 4 0 5 0 
Le Fígaro 14 3 9 2 22 5 

Subtotal 29 13 23 9 52 22 

TOTAL 42 32 74 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No Quadro 50, El País, verifica-se um relativo equilíbrio entre a 

abordagem negativa e a abordagem positiva. No enquadramento “episódico” há um 

empate, sendo 50% para a abordagem negativa, e 50% para positiva. No 

enquadramento “temático”, a abordagem negativa é 100%, com apenas uma matéria 

(negativa). No total, a abordagem negativa supera a positiva em 50%. Sobre NYT, o 

jornal não apresenta abordagem positiva na amostra, sendo que 80% das matérias 

são de enquadramento temático, e apenas uma (20%) de enquadramento episódico. 

No Le Fígaro, a abordagem negativa é superior sobre a abordagem positiva em todos 

os sentidos. No enquadramento “episódico”, a abordagem negativa supera a positiva 

em 334%. No enquadramento “temático”, a abordagem negativa supera a positiva em 

350%. No total, a abordagem negativa supera a positiva em 340%.   

Sobre a frequência de notícias negativas sobre o Brasil, em 2016, 

ressalta Stenzel (Reuters) que a relevância de pautar o Brasil independente do viés 

de abordagem (negativo ou positivo) se dá em função da importância do País no 

mercado internacional. Ainda, segundo ela, estando o País em baixa, o volume de 

notícias será menor, maior quando assume uma tendência de crescimento 

econômico, abrindo oportunidades de negócios para investidores estrangeiros. A 

estrutura da Reuters com modos de produção doméstica e internacional de cobertura 

no País seria vantajosa para diminuir o distanciamento que uma agência internacional 

poderia ter sobre um fato local ou nacional. Mas, tal distanciamento também é 
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influenciado pela complexidade da rede da agência, critérios mundiais de 

noticiabilidade e prioridades da cadeia de comando de editores e correspondentes 

para noticiar ou deixar de publicar, nas esferas local e sede central.   

O entrevistado da AP reconhece que havendo uma sequência de longo 

prazo de notícias negativas sobre o Brasil, haveria como resultado uma imagem 

negativa nacional. E dá como exemplo conterrâneos seus (dos Estados Unidos) que 

não vêm ao Rio de Janeiro por causa da violência. Mas, destaca aspectos positivos 

que já noticiou, como a experiência de formação de orquestra na comunidade de 

Paraisópolis (São Paulo/SP); o movimento cultural da emergência inédita de 

espetáculos musicais nacionais com talentos próprios, considerados por ele 

completos (que cantam, dançam, interpretam), semelhante aos da Broadway. Ainda 

segundo ele, a noticiabilidade de um fato é influenciada pelo ineditismo, lembrando a 

experiência da música nas comunidades, notícia importante, mas que perde seu 

caráter inédito, posto que, anteriormente, isso já tenha sido noticiado na Venezuela, 

perdendo a importância de ser noticiado mais uma vez, no Brasil, como experiência 

diferenciada. 

A questão do enquadramento (se episódico ou temático) à luz da 

objetividade (COSTA, 2009, p. 163) depende do conhecimento. Conhecimento que o 

público tenha sobre a pauta ou que não tenha, para demandar mais informação, mais 

ou menos aprofundada, do jornalista diante da apuração com mais ou menos fontes 

dispostas a falar, da imprensa nacional e internacional que já tenham abordado com 

maior ou menor profundidade o assunto. Conhecimento e concepção de mundo 

influenciam o público e os jornalistas tanto no enquadramento quanto na abordagem. 

Não há jornalistas no mundo (LIPPMANN, 2010, p. 289) para cobrir tudo 

o que acontece a cada 24 horas, tampouco espaço para publicar tanta diversidade de 

assuntos, assim, priorizam-se pautas. Algumas pela expectativa na ocorrência de 

acontecimentos, outras pela surpresa de última hora, que fará cair pauta prevista por 

um fato mais importante apurado minutos antes do fechamento da edição. Mais 

algumas pautas são consideradas “frias”, menos prioritárias, são publicadas quando 

não há matérias consideradas mais importantes a requererem espaço. A visão do que 

é negativo ou positivo no mundo, bem como as implicações para a vida individual do 

leitor ou para enriquecer sua própria opinião, em termos de conhecimentos, 

influenciam essa avaliação de importância para a notícia, no gênero a ser publicado 
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(se nota, notícia ou reportagem), no enquadramento (episódico ou temático) e 

abordagem (se negativo ou positivo), como já mencionado.   

 

 

 

4.4.2. Relação Abordagem e Valor noticioso 

 

O jornalista que atua com o propósito (CHAPARRO, 2007, p.143) de 

atender ao interesse público procura captar a atualidade no mundo reforçando o 

discurso predominante na sociedade, ou produzindo novos elementos de 

conhecimento que possam, de alguma forma, reformulá-los. E, nessa dinâmica 

“pragmática” (CHAPARRO, 2007, p.147), se inserem os “valores noticiosos” para 

procurar responder aos específicos interesses do público. Podemos começar 

observando, no Quadro 51, os destaques de maior frequência e de menor. O valor 

noticioso Atualidade com 20,9% da amostra, sendo que a abordagem negativa é 

proporcionalmente o dobro em relação à positiva. Com 5,4%, o valor Conhecimento é 

o menos frequente em relação às subcategorias da amostra. Nessa subcategoria do 

Conhecimento, a abordagem negativa é majoritária em relação à positiva, superando-

se a proporção de 300%.   

 

Quadro 51 - Cruzamento – Abordagem X Valor Noticioso 
 CATEGORIA NEGATIVA POSITIVA QUANTIDADE % 
1. Atualidade 34 17 51 20,9 
2. Dramaticidade 30 14 44 18,0 
3. Notoriedade 21 9 30 12,3 
4. Consequência 19 9 28 11,5 
5. Surpresa 20 6 26 10,7 
6. Curiosidade 11 8 19 07,8 
7. Conflito 13 4 17 07,0 
8. Proximidade 4 12 16 06,6 
9. Conhecimento 10 3 13 05,4 
 TOTAL 162 82 244 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No quadro 51, as 3 subcategorias mais frequentes com proporções 

somadas resultam em 51,2% da amostra: Atualidade, Dramaticidade e Notoriedade. 
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As 4 menos frequentes na amostra (Curiosidade, Conflito, Proximidade e 

Conhecimento) correspondem somadas a 26,8% da amostra. Consequência e 

Surpresa constituem as subcategorias de frequência intermediária, que juntas 

correspondem a 22,2%. A matéria com maior número de valores identificados foi uma 

notícia com 7 subcategorias (Atualidade, Dramaticidade, Notoriedade, Surpresa, 

Curiosidade, Conflito e Proximidade), intitulada “Ryan Lochte: nadador acusado pela 

polícia do Rio de relatar um falso roubo” [tradução nossa], sendo um texto de 41 linhas, 

com citação de apenas uma fonte oficial (porta-voz da polícia do Rio de Janeiro), sem 

contraponto (oportunidade de o acusado manifestar sua versão), citando que no 

processo o atleta já havia confessado. 

ATUALIDADE – É o valor noticioso com a maior proporção (20,9%) em 

relação ao total de 244 da amostra. A abordagem “Negativa” supera a “Positiva” em 

100%, ou seja, a “Negativa” representa o dobro. 

DRAMATICIDADE - É o segundo na sequência entre os valores 

noticiosos com 18% em relação ao total de 244 da amostra. A abordagem “Negativa” 

supera a “Positiva” em 120%, ou seja, a “Negativa” representa 2,2 vezes a “Positiva”. 

NOTORIEDADE - É o terceiro na sequência entre os valores noticiosos 

com 12,3% em relação ao total de 244 da amostra. A abordagem “Negativa” supera a 

“Positiva” em 134%, ou seja, a “Negativa” representa 2,34 vezes da abordagem 

“positiva”. 

CONSEQUÊNCIA - É o quarto na sequência entre os valores noticiosos 

com 11,5% em relação ao total de 244 da amostra. A abordagem “Negativa” supera a 

“Positiva” em 112%, ou seja, a “Negativa” representa pouco mais que o dobro da 

abordagem “Positiva”. 

SURPRESA - É o quinto na sequência entre os valores noticiosos com 

10,7% em relação ao total de 244 da amostra. A abordagem “Negativa” supera a 

“Positiva” em 234%, ou seja, a “Negativa” representa 3,34 vezes da abordagem 

“Positiva”. 

CURIOSIDADE - É o sexto na sequência entre os valores noticiosos com 

07,8% em relação ao total de 244 da amostra. A abordagem “Negativa” supera a 

“Positiva” em 38%, ou seja, a “Negativa” representa um terço a mais que a abordagem 

“Positiva”. 
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CONFLITO - É o sétimo na sequência entre os valores noticiosos com 

7% em relação ao total de 244 da amostra. A abordagem “Negativa” supera a 

“Positiva” em 227%, ou seja, a “Negativa” representa 3,27 vezes da abordagem 

“Positiva”. 

PROXIMIDADE - É o oitavo na sequência entre os valores noticiosos 

com 6,6% em relação ao total de 244 da amostra. É o único valor noticioso em que a 

abordagem “Positiva” supera a “Negativa”; e supera em 200%, ou seja, a “Positiva” 

representa três vezes a proporção da abordagem “Negativa”. 

CONHECIMENTO - É o nono e último na sequência entre os valores 

noticiosos com 5,4% em relação ao total de 244 da amostra. A abordagem “Negativa” 

supera a “Positiva” em 234%, ou seja, a “Negativa” representa 3,34 vezes da 

abordagem “Positiva”. 

Perguntamos a Rodrigo Cavalheiro (Estado) por que as agências 

desvalorizam as pautas sobre a América Latina, e o entrevistado responde ser uma 

questão de geopolítica e de prioridade para a cobertura econômica. Destaca que por 

ser região continental pouco abordada na cobertura internacional, haveria muitas 

histórias de pouco conhecimento do público internacional e isso seria muito atraente 

para um correspondente relatar. Mas, as agências não trazem tal diversidade no 

conteúdo, tendo por escassez, o editor internacional de O Estado de S.Paulo 

dificuldades em produzir diariamente um panorama da América Latina.  

Tal escassez decorre do agendamento e dos critérios de noticiabilidade 

baseados numa hierarquia de mercado e estados na divisão de poder no mundo, 

como já mencionamos. Em termos de diversidade, diferentes formas de aplicar 

políticas fiscais, de câmbio e de investimentos públicos decorrem da heterogeneidade 

das realidades econômicas no mundo, em particular na América Latina 

(EICHENGREEN, 2012, p. 239). Diante disso, observamos que o grau de maior ou 

menor importância em termos de noticiabilidade recai sobre perspectivas de 

repercussão para um fato econômico ou político em torno dos negócios do capital 

estrangeiro em determinado país, no qual se cobre e se produz a notícia. 

Considerando-se que a política se baseia na formação de consensos, 

entre políticos e a opinião pública, os cidadãos, a sociedade, os meios de 

comunicações constituem importantes elementos ativos no debate, a partir dos 
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valores e ideias que defendem (DIZARD JR., 2000, p. 111). E, nesse sentido, se insere 

a liberdade de agências de notícias e de jornais publicarem matérias com abordagens 

positivas ou negativas sobre fatos, escolherem pautas priorizando um ou outro 

assunto a partir de critérios próprios de noticiabilidade.    

Com base no conceito de notícia, Beltrão (2006, p. 82) conclui que o 

jornalista trabalha com a narração dos fatos sobre temas de diversas áreas, usando o 

próprio julgamento para avaliar a importância e o potencial de interesse do público 

para uma outra pauta. Entre os principais elementos de avaliação estão os valores 

noticiosos. No Quadro 52, observando a Reuters, com exceção de “Proximidade”, em 

todos os Valores Noticiosos a abordagem Negativa supera a Positiva. Com destaque 

para Atualidade, em que a abordagem Negativa é 273% superior à Positiva. Em 

relação a AP, em somente três valores a abordagem Negativa é superior: Conflito; 

Dramaticidade e, Surpresa. Nas outras, há superioridade da abordagem Positiva, 

como em: Atualidade; Notoriedade; Proximidade. Sendo que em Curiosidade; 

Conhecimento e, Consequência a abordagem é 100% Positiva.  

 
 

Quadro 52 - Cruzamento – Abordagem X Valor Noticioso 

AGÊNCIAS 
VALOR NOTICIOSO 

Atualidade Notoriedade Proximidade Curiosidade Conflito ConhecimentoConsequência Dramaticidade Surpresa Quantidade

N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P

REUTERS 30 11 20 7 3 7 11 5 11 3 10 2 10 7 25 11 17 4 146 57

Associated Press 4 6 1 2 1 5 0 3 2 1 0 1 0 2 5 3 3 2 16 25

Subtotal 34 17 21 9 4 12 11 8 13 4 10 3 19 9 30 14 20 6 162 82

TOTAL 51 30 16 19 17 13 28 44 26 244 
Nota: N – Negativo / P – Positivo 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No Quadro 52, em relação às subcategorias de ocorrência “zero”, 

somente na AP encontram-se subcategorias de valores noticiosos com ausência de 

abordagem negativa: Curiosidade, Conhecimento e Consequência. Em todas as 

outras subcategorias há ocorrências de valores noticiosos, tanto em abordagem 

negativa, quanto positiva. 

Considerando os valores noticiosos um importante parâmetro para 

avaliar a importância das notícias que são produzidas no ritmo acelerado da linha 

industrial, a estratégia institucional da Reuters no mercado mundial está na 
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manutenção da credibilidade (MACGREGOR, 2013, p. 40) de ser uma agência que 

fornece o conteúdo do mundo, o que possa ser mais importante, dia a dia, em termos 

de fatos, e com tal bandeira enfrenta a concorrência com outras agências.   

As agências de notícias (AGUIAR, 2009, p. 18) se tornaram filtros 

primários na imprensa internacional (numa estrutura sistêmica na qual as agências 

atuam como atacadistas de notícias e fornecedoras para outros meios), agendando 

ou deixando de agendar, atuando como gatekeeper sob critérios próprios ou do 

Estado a que estão vinculadas como sede. A escolha dos valores noticiosos e da 

abordagem para a produção de notícias está subordinada a essa realidade, na qual 

as agências estão configuradas. Essa realidade se estrutura (ESPERIDIÃO, 2011, p. 

95), ao mesmo tempo, na defesa da “liberdade de expressão”92 como também na 

defesa do espaço de dominação do mercado. 

No quadro 53, The Guardian, em somente três valores a abordagem 

“Positiva” é superior: Proximidade e Curiosidade. Nas outras, há superioridade da 

abordagem Negativa: Atualidade; Notoriedade; Conflito; Conhecimento; 

Consequência; Dramaticidade; e, Surpresa. No El País, em somente um valor a 

abordagem Positiva é superior: Curiosidade. Em quatro, há superioridade da 

abordagem Negativa: Atualidade; Conflito; Consequência; e, Surpresa. 

 
 

Quadro 53 -  Cruzamento – Abordagem X Valor Noticioso 

JORNAIS 
VALOR NOTICIOSO 

Atualidade Notoriedade Proximidade Curiosidade Conflito ConhecimentoConsequência Dramaticidade Surpresa Quantidade

N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P

The Guardian 16 13 8 5 2 9 5 6 8 4 3 2 5 3 14 11 12 5 73 58

El País 2 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 2 0 1 1 2 1 10 5 

New York Times 3 0 0 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 4 0 1 0 17 0 

Le Fígaro 13 4 12 3 1 3 3 0 2 0 5 1 10 6 11 2 5 0 62 19

Subtotal 34 17 21 9 4 12 11 8 13 4 10 3 19 9 30 14 20 6 162 82

TOTAL 51 30 16 19 17 13 28 44 26 244 
Nota: N – Negativo / P – Positivo. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

                                                            
92 Vemos aqui um paradigma no termo “liberdade de expressão”. Sem nos aprofundar no debate sobre 

se a liberdade deveria ser do jornalista ou da empresa jornalística, nesse ponto, a liberdade é tratada 
como uma faculdade dos veículos jornalísticos em pautar, apurar e publicar notícias, sem 
interferências dos poderes públicos ou das organizações privadas, Stenzel, da Reuters, ressaltou que 
essa é uma marca da empresa. Como já mencionamos, Aguiar (2009, p. 18), entre  outros autores, 
relativiza essa “liberdade” reconhecendo objetiva ou subliminar influência dos agentes públicos e 
privados na agenda. 
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No Quadro 53, há um empate entre Negativa e Positiva em Notoriedade 

e Dramaticidade. Observando-se o NYT, não se apresentam valores com abordagem 

Positiva. Zerado em Notoriedade, os outros oito valores se apresentam 100% com 

abordagem Negativa. No Le Fígaro, em somente um valor a abordagem Positiva é 

superior: Proximidade. Em oito valores, há superioridade da abordagem Negativa: 

Atualidade; Notoriedade; Curiosidade; Conflito; Conhecimento; Consequência; 

Dramaticidade; e, Surpresa.  

A seleção de tais valores e a forma como são abordados em cada 

matéria são influenciadas por critérios editoriais de cada jornal, bem como por 

contextos de mercado e com relações com os governos nacionais. A imprensa 

internacional (RELATÓRIO MCBRIDE, 1983, p. 56-57) tem o compromisso de fazer 

pensar a humanidade sobre o desenvolvimento e promover a discussão sobre 

grandes problemas que afetam o mundo. A forma como cada país, continente, cada 

decisão política e econômica é abordada no noticiário pode contribuir para tanto, 

embora haja interferência nisso dos interesses corporativos das empresas 

jornalísticas e dos países-sede posicionados de uma forma ou de outra na disputa 

pelo mercado internacional.  

Seja por uma abordagem positiva ou negativa, grande parte da produção 

jornalística é baseada em ideologias, estereótipos e ficção (LIPPMANN, 2010, 149-

157), na qual as interpretações do mundo se reproduzem baseadas na concepção de 

“realidade” que jornalistas e opinião-pública compartilham. E tal concepção é 

estruturada tanto pela cultura, quanto pelo contexto de pensamento mencionado no 

parágrafo anterior. Bruck (2015, p. 83) assinala que é preciso “relativizar o poder que 

o jornalismo tem sobre os indivíduos no que diz respeito aos modos de representação 

e mesmo de construção da realidade”. Assim mesmo, a imprensa juntamente com as 

redes sociais promovem o agendamento das discussões e da formação de correntes 

de ideias sobre problemas humanos a partir da divulgação de eventos e ocorrência 

de fatos nos quais os debates estão inseridos. 

No contexto de uma sociedade mundial, heterogênea em termos 

culturais e de diversificados interesses, a conexão em rede (CASTELLS, 2013, p. 369-

374) universalizou a formação de comunidades internacionais de pensamentos com 

tendências por afinidades distintas. Tal contingente de comunidades tem na imprensa 
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internacional um canal para formação coletiva de posicionamentos a partir da conexão 

dos grupos e das afinidades comuns em termos de repercussão sobre o conteúdo das 

notícias. Os enquadramentos e abordagens nas matérias têm uma perspectiva de 

responder a uma demanda geral de informação sobre fatos de determinado país de 

acordo com a noticiabilidade dos mesmos e da importância que tal país tenha no 

cenário internacional, em termos políticos, econômicos, direitos humanos (de respeito 

ou de desrespeito) etc.  

A globalização no atual contexto (THOMPSON, 2011, p. 262-263) 

influencia esse processo da produção noticiosa, à medida que a evolução tecnológica 

e o crescimento constante das trocas comerciais (exportações e importações) geram 

uma crescente demanda de notícias sobre várias partes do mundo.  Tanto as relações 

culturais e pessoais absorvem quanto as decisões empresariais sobre negócios 

passam a depender cada vez mais sobre informações do noticiário internacional. 

A atuação da imprensa, ao longo do tempo, na cobertura dos fatos 

internacionais sempre teve influência na imagem sobre personalidades, coisas e 

nações; mas, na era da informação, isso se tornou muito mais evidente. Assim como 

uma pessoa possui duas imagens, uma idealizada (como nos vemos ou nos 

imaginamos) e outra mais próxima do real (percepção do outro constituída por nossos 

atos), o Brasil tem duas imagens, uma seria a que gostaríamos de ser, ou como nos 

idealizamos como povo, outra marcada pelos fatos históricos e como somos vistos 

por estrangeiros. O valor noticioso e o enquadramento são elementos da produção da 

notícia em que há algum tipo de influência baseada no segundo tipo de imagem 

mencionada. Como tantos outros latino-americanos, o povo brasileiro (RIBEIRO, 

2015, p. 331) é mestiço, tanto em termos raciais, quanto culturalmente, multicultural, 

traz consigo valores do “mundo europeu”, mas também indígenas, africanos, 

asiáticos. Para alguns, um caos, para outros, uma riqueza e, nesse contexto, as 

notícias sobre o Brasil tornam-se mais ou menos relevantes na imprensa 

internacional.  
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4.4.3. Fontes e Temas 

 

A produção jornalística é baseada em processo dinâmico do fluxo de 

apuração da ocorrência de fatos, bem como da repercussão dos mesmos, gerando 

novos fatos.  Aqui, nesse tópico, podemos observar, nesse fluxo da produção diante 

dos resultados da amostra, como os jornais se relacionam na produção com fontes e 

temas para publicar notícias.  Ao abordar como as notícias chegam ao jornal, Bond 

(1959, p. 79-97) dá o mesmo peso de importância para repórteres, correspondentes, 

fontes e “amigos do jornal” (informantes fixos que atuam em posições estratégicas de 

governo, da economia, ou são especialistas em áreas críticas da cobertura). Nesse 

caso, podemos propor que as fontes também agendam ou contribuem para a 

constituição da agenda, a partir da oferta de informações com as quais os jornalistas 

irão trabalhar na apuração e produção das notícias. As fontes contribuem (PEREIRA 

JR., 2010, p. 93) na apuração de fatos, na qual o jornalista confirma a ocorrência, 

confrontando depoimentos, bem como toma conhecimento de algo desconhecido que 

possa gerar uma investigação para uma notícia de maior ou menor relevância.    

Perguntamos a Stenzel (Reuters) sobre a predominância de fontes 

oficiais (como já citado anteriormente) e oficiosas, e a entrevistada aponta como fator 

determinante a necessidade para a produção da matéria de informações fornecidas 

por quem tenha poder decisório para que tal ou qual fato ocorram E isso é 

particularmente significativo na cobertura política e econômica. Até mesmo a opinião 

de uma autoridade indica uma tendência, ainda que não haja uma decisão definitiva 

sobre um determinado assunto. Então, a partir de uma informação ou declaração 

oficial se define a escolha de outras fontes que irão compor a cobertura, apresentando 

as devidas repercussões do fato no contexto da realidade política, econômica etc.  

As fontes oficiais e oficiosas possuem um relativo poder de agendar 

assuntos econômicos e políticos, baseando-se na posição em que atuam e o grau de 

poder que tenham para influir nas condições em que se baseiam a ocorrência de fatos. 

Em 21 de janeiro, o jornal El País publica: “Um dia após nota de Trombini, BC mantém 

taxa de juros em 14,25%”, com uma fonte oficial (Banco Central do Brasil) e uma 

oficiosa (ex-presidente Lula, com grande influência política no governo Dilma 

Rousseff). A decisão do Banco Central já se constitui um fato econômico com 
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repercussões políticas e a opinião de Lula orienta a perspectiva de rumo político para 

um futuro contexto econômico do Brasil, para dias ou meses à frente.  

De acordo com Kunczik (1997, p. 258) “muitas vezes as declarações 

oficiais de intenção não são indicadores úteis dos propósitos reais, já que estes podem 

ser idealizados”, o que requer do jornalista uma perspectiva de crítica, de consulta às 

fontes adicionais para que possa sustentar um discurso mais amplo que a narrativa 

sobre uma determinada decisão política ou uma proposta de agenda econômica de 

origem em fonte oficial. As relações entre jornalistas e fontes (CORNU, 1994, p. 271) 

estão vinculadas à interdependência do sistema sócio-político com o ambiente, no 

qual a imprensa atua para cobrir fatos que possam atender ao interesse público. A 

crítica no contato da informação e a consciência de que tudo faz parte de um mesmo 

sistema, com diversas interdependências, constituem essência do trabalho jornalístico 

de apuração e produção de notícias. 

O desafio da atualidade é a manutenção da capacidade de crítica dos 

jornalistas numa produção cada vez mais acelerada, na qual a velocidade de 

circulação das informações nas redes dita o ritmo. E nesse desafio se insere ainda a 

relação dos correspondentes com fontes heterogêneas em termos culturais, 

ideológicos, de diferentes relações com os poderes econômico e político. O momento 

atual (LOSURDO, 2017, p. 366) é um clímax de um movimento de longo processo 

histórico de demandas por direitos e de combate contra às ideologias discriminatórias 

que vinham influenciando decisões políticas e econômicas; a partir do aumento 

significativo de expressão individual de ideias e de opiniões, a pressão por mudanças 

aumentou significativamente.  

“No mundo contemporâneo, a consciência humana é formada através 

de um filtro sem precedentes” (KISSINGER, 2015, p. 349), tendo os meios de 

comunicação como mediadores das relações políticas entre pessoas, organizações e 

estados. Os valores que circulam no mundo dos dias atuais, baseados nos ideais da 

Revolução Francesa, o consenso geral contrário à face “má” da humanidade 

encontram simpatia no “homem cordial” (HOLANDA, 2014, p. 220) do Brasil, um perfil 

de povo solidário e sensível. Embora, a cada matéria relacionada à corrupção e 

problemas sociais, a percepção de atraso alimente algum tipo de contradição. Fontes 

de diferentes pontos de vista ampliam em discursos individuais o panorama sobre a 

realidade no Brasil, enquanto uma nação cheia de complexidades políticas, 
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econômicas, sociais e culturais que desafiam o trabalho dos correspondentes 

internacionais.   

 

 

 

4.4.4. Temas e Abordagem 

 

Na amostra, comparando-se a superioridade de abordagem negativa, 

sobre a positiva, com a escolha dos jornais sobre temas publicados, podemos 

entender as perspectivas de relevância (para o negativo) das escolhas, mas também 

entender que o Brasil passou, em 2016, um ano de turbulências políticas e 

econômicas incomuns, em termos mundiais, com o comprometimento de parte da 

classe política e empresários com processos criminais de corrupção. Os fatos não são 

dotados de absoluta objetividade (GUIDOTTI; BERTI, 2015, p. 35), como propõe a 

Teoria do Espelho, mas requerem interpretação do contexto em que se inserem, para 

que se possam abordar, apurar e noticiar.  Os critérios de escolha, baseados na 

subjetiva interpretação de correspondentes, de editores de agências de notícias e de 

jornais são objetos de análise, embora seja aqui um espaço de abordagem sem a 

pretensão de esgotar a discussão sobre a seleção de notícias.  

Temas internos de um país podem ser objeto de interesse da imprensa 

internacional (NATALI, 2011, p. 37), de relativa relevância em termos de 

noticiabilidade, a partir da influência ou repercussão dos mesmos nos interesses ou 

negócios de um país com maior poder no cenário mundial (países mais ricos). A 

limitação da diversidade de temas no noticiário é estabelecida naturalmente a partir 

da dinâmica do “poder multiplicador de notícias” (MORETZSOHN, 2002, p. 73), no 

qual um fato impactante gera uma sequência de outras notícias associadas, 

reduzindo-se a possibilidade de haver uma variedade de assuntos para notícias ao 

longo do tempo, o que contribui para a escolha de pautas mais frequentes por país 

numa configuração geopolítica de seleção de notícias.  

No quadro 54, podemos observar o cruzamento dos assuntos das 

matérias em análise com a abordagem (negativa/positiva). A abordagem negativa da 

crise política e econômica (23) é superior a qualquer outra, correspondendo a 31,1% 

do total de 74 matérias. A abordagem positiva da crise política e econômica (8) só é 
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superada pela abordagem negativa de corrupção (11). A abordagem positiva da crise 

política e econômica (8) representa 10,9% do total. 

 

Quadro 54 -  Cruzamento – Abordagem X Assunto 

AGÊNCIAS 
ASSUNTO 

Crise Política 
e Econômica 

CorrupçãoOlimpíada Saúde Morte e 
Violência

Protesto 
e Greve 

Chapecoense Outros Total 

N P N P N P N P N P N P N P N P N P

REUTERS 22 8 10 1 1 2 5 1 5 2 3 0 0 2 0 1 46 17

Associated Press 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 5 6 

Subtotal 23 8 11 2 2 2 5 2 6 2 4 0 0 2 0 5 51 23

TOTAL 31 13 4 7 8 4 2 5 74 
Nota: N – Negativo / P – Positivo. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No Quadro 54, essa análise é completamente distinta, separando-se os 

números entre as duas agências: enquanto na Reuters o quadro se apresenta com 

prioridade para a crise política e econômica, em particular para a abordagem negativa, 

nas matérias da AP se apresenta um relativo equilíbrio entre abordagem negativa e 

positiva, bem como nas prioridades para publicação.   

Na década de 1980, o Relatório McBride (1983, p. 112) destaca a 

importância das agências de notícias para a cobertura e difusão de notícias sobre o 

mundo, bem como o intercâmbio de pontos de vista diferenciados por origem. Essa 

responsabilidade pode ser atendida a partir de uma perspectiva de mercado, na 

concepção de produto jornalístico sujeita à demanda do público por maior ou menor 

diversidade.  Numa abordagem mais atual, as redes sociais (MACGREGOR, 2013, p. 

56) estão assumindo a dianteira da agenda, o que induz as agências a pautarem as 

repercussões do que já foi divulgado na internet e o que teve maior demanda de 

atenção junto ao público. Em nossa amostra, observou-se que no texto das matérias 

características de trabalho da apuração dos correspondentes das agências, embora 

haja citação entre outras fontes de “outros veículos” de comunicação, como Revista 

Veja e Rede Globo do Brasil, não se verifica na amostra fontes da internet.  

A seleção de assuntos para publicação como notícia se baseia na 

probabilidade do reconhecimento público pela legitimidade e conveniência das pautas 

escolhidas, por esse motivo, priorizam-se pautas econômicas e políticas. Reserva-se 

espaço para o que se considera relevante para o conhecimento do público levando-

se em consideração diversos interesses individuais por assuntos policiais, esportivos 
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etc. Essa prioridade para pautas econômicas é observada por Santos (2017, p. 38) 

como uma “consequência perversa” da globalização, tendo em vista a violência à 

oferta da informação à medida que se restringe o acesso público à diversidade.  Para 

Lévy (2002, p. 135), a “mundialização da política” não se constitui por obra da 

imprensa nem das redes, mas nos sistemas políticos que existem no planeta; por meio 

das mídias (imprensa e redes sociais) aumentou-se significativamente a circulação de 

ideias. E, nesse contexto, observamos a grande dificuldade de a imprensa pautar a 

diversidade, optando-se por noticiar, a cada dia, fatos relacionados a assuntos 

semelhantes que acontecem em várias partes do mundo, bem como fatos que possam 

repercutir nos interesses econômicos e políticos dos principais grupos de influência 

nos países mais ricos. Assim, reforça-se a percepção geral de redundância no 

noticiário internacional.  

No quadro 55, The Guardian, a abordagem negativa de corrupção (8) é 

mais frequente no jornal com 22,3% das 36 matérias do jornal e 10,9% do total da 

amostra (74). Ainda na abordagem negativa, a segunda posicionada é a crise política 

e econômica (6), com 16,7% das 36 matérias do jornal e 10,9% do total da amostra 

(74). Observando-se a abordagem positiva, revela-se um relativo equilíbrio de 

frequência com duas matérias, cada assunto em: crise política e econômica, 

corrupção, Olimpíada, morte e violência, Chapecoense. Nas categorias Olimpíada e 

Chapecoense, a abordagem positiva supera a negativa. Em “outros”, apresentam-se 

4 matérias com abordagem positiva e nenhuma negativa.   

 

 

Quadro 55 - Cruzamento – Abordagem X Assunto 

JORNAIS 
ASSUNTO 

Crise Política 
e Econômica 

Corrupção Olimpíada Saúde Morte e 
Violência

Protesto 
e Greve 

Chapecoense Outros Total 

N P N P N P N P N P N P N P N P N P

The Guardian 6 2 8 2 1 2 2 1 3 2 1 0 0 2 0 4 21 15

El País 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 2 

New York Times 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 5 0 

Le Fígaro 16 5 2 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 22 6 

Subtotal 23 8 11 2 2 2 5 2 6 2 4 0 0 2 0 5 51 23

TOTAL 31 13 4 7 8 4 2 5 74 
Nota: N – Negativo / P – Positivo. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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No Quadro 55, em relação ao jornal El País, apresenta-se abordagem 

negativa em matérias sobre crise política e econômica, corrupção, morte e violência, 

uma matéria cada. Trazendo abordagem positiva: crise política e econômica, outros, 

uma matéria cada. No NYT, apresenta-se exclusivamente abordagens negativas com: 

saúde (2), protesto e greve (2), morte e violência (1). Pelo Le Fígaro, o jornal que mais 

explora a crise política e econômica com 16 matérias (57,2% das 28 matérias 

analisadas) em abordagem negativa; e 5 matérias (17,9% das 28 matérias) em 

abordagem positiva. A abordagem negativa se destaca em: corrupção (2 matérias); 

Olimpíada; saúde; morte e violência; protesto e greve, uma matéria cada.  Na 

abordagem positiva se apresenta saúde com uma matéria.  

Entre os assuntos de maior frequência, particularmente na abordagem 

negativa, destacam-se a corrupção e a crise político-econômica. Como exemplo de 

matéria abordando a corrupção, temos em The Guardian, publicada em 17 de 

novembro: “O ex-governador do Rio preso por acusações de desvio em obras 

públicas”; uma reportagem de abordagem negativa com foco nas implicações políticas 

do caso. Exemplificando a abordagem negativa no assunto de crise político-

econômica, o jornal Le Fígaro publicou, em 15 de março: “Brasil: Lula deve entrar no 

governo”, uma notícia que destaca o que foi visto como uma tentativa do governo de 

Dilma Rousseff para proteger o ex-presidente Lula de uma eventual prisão decorrente 

das investigações policiais em curso.  

A importância da pauta sobre políticos brasileiros implicados em 

investigações criminais se relaciona tanto pela expectativa de repercussão de tais 

fatos sobre a América Latina e o Mundo, quanto pelos valores éticos relacionados à 

democracia e ao republicanismo advindos da Revolução Francesa. Além disso, há um 

processo de desconstrução do culto à personalidade em que se reverenciava Lula, no 

cenário internacional, por seu passado sindicalista e de luta pelas minorias, no qual 

brilhava nas posições de presidente e ex-presidente da República de uma das 

principais nações da América Latina. Dessa forma, posicionava-se no apogeu de uma 

vida de lutas sociais.  

Perguntamos a Stenzel da Reuters sobre a importância da América 

Latina e do Brasil na cobertura mundial da agência, e ela responde ser cíclica tanto 

no contexto político e econômico. Dá como exemplo, Chipre, que antes era pouco 

pautada e ganhou relevância por uma crise interna que começou a afetar a 
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comunidade europeia e, consequentemente, o mercado internacional.  Por analogia, 

o Brasil e a América Latina entram e saem do foco na pauta internacional de acordo 

com o dinamismo econômico em que os países da região apresentam em termos de 

crescimento, oportunidades de negócios e perspectivas políticas de caráter positivo 

ou negativo a cada momento. 

O entrevistado da AP reforça o interesse econômico como aspecto de 

maior prioridade na pauta do Brasil e da América Latina para a cobertura internacional 

da agência. Justifica tal informação pelo fato de que a demanda é maior pelo tema de 

economia e negócios que por outros. Perguntamos a Stenzel sobre os critérios para 

escolher pautas que tenham caráter negativo ou positivo na cobertura diária, e ela 

responde que não é observado se é negativo ou positivo, mas a relevância do 

acontecido no dia, na dinâmica histórica em que um fato se insere no momento e a 

implicação para os interesses do público no mundo, em termos de negócios, de 

curiosidade etc.  

 

 

 

4.4.5. Acusações e contraponto 

 

Aqui se trata de acusações quando as matérias pesquisadas relatam a 

ocorrência de algum crime, investigações de corrupção, abordam repercussões do 

fato criminal já noticiado anteriormente, e inserem-se em um contexto de interesse 

público. Há aqui uma questão ética, na medida que algumas matérias citam o 

contraponto e outras não. Contraponto é a manifestação da pessoa acusada ou 

representante dessa que se pronuncia apresentando outra versão, divergente de 

quem o acusa, e assim não somente contribui para esclarecer os fatos, mas também 

amplia a transparência da prática jornalística, reforça a imagem de jornalismo isento 

e sem comprometimento com alguma das partes. 

Costa (2009, p. 249) aborda a questão dos limites éticos de fontes e 

jornalistas, baseando-se na consciência de que cada pessoa tem seus próprios 

interesses a defender. E o equilíbrio ético estaria no espaço entre a transparência da 

publicação e a omissão de informações e versões. Nesse contexto, o jornalista 

enfrenta algumas dificuldades, destacando-se o tempo para cobrir, apurar um fato, 
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ouvir fontes e publicar uma matéria sobre o assunto. Outra questão é que o gênero, 

(se nota, notícia ou reportagem) definido pela editoria, determina tanto o tempo para 

produção como também o nível de aprofundamento, consequentemente o número de 

fontes a serem consultadas, a decisão de aprofundar (ou não), se baseia no grau de 

importância que o veículo jornalístico dá a um ou a outro assunto (BAGDIKIAN, 1993, 

p. 219).   

Os escândalos são parte significativa do noticiário (THOMPSON, 2002, 

p. 110), dos quais a indústria destaca seus agentes; os jornalistas, para apurar e dar 

voz a acusadores e acusados, consciente de que ambos possuem interesses próprios 

na competição pela conquista da opinião pública. Nessa parte da análise dos dados 

da pesquisa, nos empenhamos em observar como as agências e os jornais atuaram 

proporcionando oportunidade de voz aos acusados, ou omitindo a citação de 

contraponto, sem condições de aprofundarmo-nos nos interesses em que tais ações 

estão baseadas devido a nossas limitações de pesquisa de campo e de recorte do 

estudo. 

Baseando-se na teoria interacionista, o acesso das fontes (TRAQUINA, 

2012, p. 198) ao espaço midiático da produção das notícias na indústria jornalística é 

naturalmente desigual. O reconhecimento da relevância de uma ou outra fonte para 

um relato noticioso pode ser observado como um bem social a ser conquistado. Por 

um lado, a hierarquia social e a hegemonia de forças de influência no mundo 

predispõem um espaço muito maior para as elites e os detentores do poder. Por outro, 

a bem dos princípios de independência e de transparência, espera-se, da imprensa, 

um tratamento razoavelmente igualitário entre fontes de versões distintas.  Tal 

condição é mais ressaltada quando há acusações ou denúncias numa notícia.  

O texto das agências de notícias e dos jornais difere quanto às fontes 

(MOUILLAUD, 2002, p.119), enquanto os jornais constroem textos em que a narrativa 

se sustenta em citações de fontes, as agências tendem a colocar fontes em segundo 

plano. Nossa amostra em análise se constitui em matérias assinadas por agências de 

notícias, publicadas por jornais, portanto, mesclam duas tendências que Mouillaud, 

(2002, p.119) aqui caracteriza, não sendo nosso objeto de interesse apontar 

responsabilidades para quem tenha deixado de citar contrapontos em matérias de 

acusações, inclusive por limitações de recorte e de pesquisa como já mencionado.  
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Das 74 matérias que compõem a amostra, 29 contêm acusações, 

correspondendo 39,2% do total. Neste estudo, acusações são matérias que trazem 

no conteúdo algum tipo de acusação, relato de crime, envolvimento em investigação 

criminal ou escândalo político, ações políticas antiéticas. Considerando um total de 29 

matérias que trazem acusações, a maior parte está relacionadas com Lula (9 

matérias) correspondendo a 31,3%. Em segundo plano, se apresentam: políticos e 

corrupção, com 5 matérias (17,3%); empresas e corrupção com 3 matérias (10,4%); 

fraude dos bilhetes da Olimpíada, com 3 matérias (10,4%); greves e manifestações 

com 2 matérias (06,9%). Outras seis matérias com acusações trazem diferentes 

temas (cassação de Dilma, prisão de suspeito de terrorismo, a fraude do nadador 

Ryan Lochte, sonegação de Neymar, fragilidade de Temer e a prisão de homem por 

tentar apagar a chama olímpica), representando 21% do total de 29 matérias.     

Considera-se “SIM” em termos de contraponto, quando o jornal ouviu o 

lado acusado, ou representantes do mesmo. Ou pelo menos, demonstrou esforço de 

fazê-lo, declarando que o lado acusado recusou-se a manifestar-se. Das 29 matérias 

em que haviam acusações, somente 41,3% fazem citação à parte ou às partes 

acusadas. Considera-se “NÃO” em termos de contraponto, quando o jornal não 

apresenta a controvérsia da narrativa, no ponto de vista do acusado. Quando não 

oferece ao acusado a oportunidade de manifestar sua versão dos fatos, ou apresenta 

uma narrativa linear baseada em premissa única sobre os fatos. Dessas matérias que 

contêm acusações, a maioria não deu voz ao lado acusado, ou seja, não citou o 

“Contraponto”, 17 matérias – 58,7%. 

No quadro 56, exemplificamos essa questão do contraponto com duas 

matérias da amostra. São duas matérias do jornal The Guardian, ambas de origem na 

Reuters. Sem contraponto, trata-se de uma reportagem intitulada “Lula, ex-presidente 

do Brasil acusado de corrupção no escândalo do petróleo” [tradução nossa], é um 

texto com 73 linhas, uma foto de Lula e outra de dois bonecos enjaulados em 

manifestação de rua, o de Lula e o de Dilma Rousseff. Na matéria, são citadas uma 

fonte oficial (Deltan Dallagnol do Ministério Público Federal) e um especialista (Marcos 

Troyjo, ex-diplomata do Brasil e vice-diretor do BRICLab/Columbia University no Rio 

de Janeiro). A matéria tem foco no tema da crise política e econômica brasileira, com 

enquadramento temático e abordagem negativa. 
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Quadro 56 - Acusações e Contraponto 

 
SEM 

CONTRAPONTO 

 
The Guardian/ 

Reuters,  
14/09/2016. 

 

COM 
CONTRAPONTO 

 

The Guardian/ 
Reuters,  

04/05/2016. 

Fonte: Disponível em: <https://www.theguardian.com/gnm-archive/2002/jun/06/1>. Acesso em: 28 
mar. 2017, às 17:30 h. 

 

No quadro 56, a matéria com contraponto é uma notícia intitulada: “Lula, 

ex-presidente do Brasil cobrado em segredo no caso Petrobras, diz relatório” 

[tradução nossa]. O texto tem 47 linhas, apresenta duas fotos (uma de Lula e outra de 

Dilma Rousseff), com uma citação de veículo (jornal O Estado de S.Paulo) e duas de 

contraponto (uma do Instituto Lula em nome do ex-presidente; e outra de Edinho Silva, 

porta-voz de Dilma Rousseff, então presidente). Como a matéria anterior, essa tem 

também foco no tema da crise política e econômica brasileira e abordagem negativa, 

porém, diferente no enquadramento episódico. 
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No jornalismo, “não há informação sem procura de fontes” (CORNU, 

1994, p. 76), e tal busca constitui o “cerne do trabalho do jornalista”. A apuração 

baseada em consulta às fontes não só previne que o veículo incorra em erros de 

informação (CORNU, 1994, p. 81), como também agrega qualidade com pluralidade 

de vozes a se expressarem. Sobre a verdade no jornalismo, Sodré e Ferrari (1986, p. 

107) ponderam que “não é bastante ser verdadeira, a reportagem tem que parecer 

verossímil”. É possível que nas denúncias contidas nas matérias da amostra haja 

informações fornecidas pelas fontes oficiais que atendam a tal condição, ainda assim 

a omissão de contraponto é uma lacuna de considerável dimensão. 

No quadro 57, as matérias que trazem acusações na Reuters (25) 

representam 39,8%, enquanto 60,2% não trazem acusações. Na AP, quatro matérias 

trazem acusações, representando 36,4%. Portanto, 63,6% das matérias da AP não 

apresentam acusações. Pela Reuters, das 63 matérias da amostra, 25 trazem 

acusações, sendo que dessas últimas, 52% não deram voz ao acusado. Somente 

48% trazem citações do “Outro Lado”. Com relação a AP, das quatro matérias que 

trazem acusações, nenhuma cita o outro lado.  

 

Quadro 57 - Acusações e Contraponto 
AGÊNCIA AMOSTRA ACUSAÇÕES CONTRAPONTO 

SIM NAO

Reuters  63 25 12 13 
Associated Press 11 4 0 4 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

No quadro 57, as matérias da Reuters se apresentam em relativo 

equilíbrio entre a concessão de contraponto e a negação, com citação de uma versão 

acusatória. Há apenas uma matéria a mais em favor da subcategoria de não, que 

nega o contraponto. No quadro 58, em relação à amostra, as matérias que trazem 

acusações correspondem a: a) El País com 20%, b) Le Fígaro com 28,6%, c) The 

Guardian com 52,8%, e d) NYT com 20%. No El País, das cinco matérias da amostra 

somente uma traz acusação, porém, o jornal (ou a agência) não ouviu o “Outro Lado”. 
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Quadro 58 - Acusações e Contraponto 
JORNAL AMOSTRA ACUSAÇÕES CONTRAPONTO 

SIM NAO

El País 5 1 0 1 
Le Fígaro  28 8 3 5 

The Guardian 36 19 9 10 
NYT 5 1 0 1 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

No quadro 58, no Le Fígaro, das 28 matérias da amostra, somente 8 

trazem acusações. Três citam o “Outro Lado”, correspondendo a 37,5% das matérias 

de acusação. Cinco matérias não citam a voz da parte acusada, correspondendo a 

62,5%. Pelo The Guardian, das 36 matérias da amostra, 19 trazem acusações, sendo 

a maior parte. Dez matérias não citam a parte acusada, 53%. Logo, nove dão voz ao 

“Outro Lado”, correspondendo a 47%. Como ocorre com o El País; no NYT, a única 

matéria acusatória da amostra não ofereceu espaço à parte acusada para expor sua 

versão dos fatos. No quadro 59, estabelece-se um cruzamento entre as matérias em 

que havendo acusações e (foram ou não foram oferecido) contraponto ao acusado, 

enquanto oportunidade para manifestar-se e a abordagem (se negativa ou positiva).  

 

Quadro 59 – Cruzamento: Abordagem X Contraponto 

AGÊNCIAS 
OUTRO TIPO 
DE MATÉRIA 

CONTRAPONTO TOTAL 
SIM NÃO 

NEG POS NEG POS NEG POS NEG POS 
Reuters 25 13 8 4 13 0 46 17 
Associated Press 3 4 0 0 2 2 5 6 
Subtotal  28 17 8 4 15 2 51 23 
TOTAL 45 12 17 74 

Nota: NEG – Negativo / POS – Positivo. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No quadro 60, Reuters, das 12 matérias em que houve contraponto nas 

acusações, oito trazem uma abordagem negativa e quatro uma abordagem negativa. 

O conjunto de 13 matérias, que não apresentam contraponto a acusações, é 

exclusivamente de abordagem negativa. Na AP, as quatro matérias não apresentam 

contraponto, sendo duas de abordagem negativa e duas de abordagem positiva.  Não 

há qualquer matéria com contraponto. No quadro 60, The Guardian, das matérias que 

apresentam contraponto, cinco trazem abordagem negativa e quatro trazem 
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abordagem positiva. Sem contraponto, oito abordam negativamente e duas abordam 

de forma positiva. O jornal El País apresenta apenas uma matéria sem contraponto e 

com abordagem negativa. O NYT traz apenas uma matéria sem contraponto e com 

abordagem negativa. Pelo Le Fígaro, com ou sem contraponto, todas as oito matérias 

são de abordagem negativa. Sendo que três trazem contraponto e cinco não 

apresentam contraponto.  

 

Quadro 60 - Cruzamento – Abordagem X Contraponto 

JORNAIS 
OUTRO TIPO 
DE MATÉRIA

CONTRAPONTO TOTAL 
SIM NÃO  

NEG POS NEG POS NEG POS NEG POS 
The Guardian 8 9 5 4 8 2  21 15 
El País 2 2 0 0 1 0  3 2 
The New York Times 4 0 0 0 1 0  5 0 
Le Fígaro 14 6 3 0 5 0  22 6 
Subtotal 28 17 8 4 15 2 51 23 
TOTAL 45 12 17 74 

Nota: NEG – Negativo / POS – Positivo. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No quadro 60, das 74 matérias da amostra, como já mencionado, o The 

Guardian é o maior contribuinte, com 36. Assim, é natural que tenham mais matérias 

com acusações, 19 ao todo. Nessas matérias, destacam-se as 8 que são de 

abordagem negativa e que não havia citação de contraponto, pouco mais da metade 

do total dessa subcategoria (abordagem negativa sem contraponto, considerando-se 

todos os jornais da amostra). Em geral, na amostra, a abordagem negativa é superior 

nas matérias que apresentam acusações, porém, nas publicações em que não há 

citação de contraponto, a superioridade da abordagem negativa é bem maior (88,3% 

de 17 matérias). Dois jornais apresentaram somente uma matéria com acusações, 

sendo essas de abordagem negativa e sem contraponto: El País e NYT, os dois com 

menor contribuição para a amostra (5 cada um).  

“Os jornalistas devem funcionar como um controle independente do 

poder” (KOVACK; ROSENSTIEL, 2004, p. 114), numa perspectiva positivista da 

aplicação da objetividade e de tratamento da “verdade” no jornalismo. Nesse sentido, 

os jornalistas controlam a versão da “verdade” que a opinião pública toma 

conhecimento à medida que citam ou deixam de citar fontes, atores dos fatos em 
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evidência; e ainda publicam ou deixam de publicar por agendamento dos 

acontecimentos, ou arbítrio do gatekeeper, em que se constituem os jornalistas. 

Atores da cena política e econômica, poderes institucionais estão sujeitos às 

denúncias, havendo fatos criminais ou éticos que os implique, mas, nesses casos, a 

oportunidade de manifestação para os denunciados é fundamental à manutenção da 

isenção jornalística, respeitando-se o direito dos mesmos não aceitarem fazer 

declarações.  

De acordo com Lippmann (2010, p. 304) “[...] as notícias e a verdade não 

são a mesma coisa, e precisam ser claramente distinguidas”, cabendo ao jornalismo 

descrever as circunstâncias do fato. A verdade se constitui na “luz” que se estabelece 

sobre o que antes era escondido e ignorado, revelando-se fatos nos quais o anonimato 

contrariava o interesse público. Logo, esclarecer parcialmente é distorcer. Assim, 

observamos que a citação parcial ou a omissão de citação de fontes constitui distorção 

da perspectiva de “realidade” mais próxima possível da verdade a que se propõe o 

jornalismo. No Manual da Redação de Folha de S.Paulo (2001, p. 47), determina-se 

a norma geral de ouvir o “outro lado” em casos de denúncias, devendo-se incluir a 

declaração “procurado, recusou-se a fazer declarações” quando for o caso; mas 

estabelece que se não for possível encontrar o acusado, deve-se submeter isso à 

Direção da Redação que decidirá se publicará ou não a matéria.   No manual de O 

Estado de S.Paulo (MARTINS FILHO, 1997, p. 207), orienta-se que se ouça a parte 

acusada, mencionando-se recusas se for o caso, publicar ou não depende do risco de 

jornais concorrentes também terem conhecimento do fato e o publicarem antes que o 

jornal tenha o cuidado de ouvir o “outro lado”, se for o caso, determina-se que o jornal 

publique em nova matéria, no dia seguinte, a manifestação de contraponto. 
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4.5. O Brasil na amostra analisada 

 

Em um estudo de jornalismo internacional e da cobertura da imprensa 

mundial, é importante que se fale do trabalho do correspondente em um país 

estrangeiro e a relação desse trabalho com a imagem do país. É necessário abordar 

o Brasil que aparece entre as relações descritas na análise das categorias da 

pesquisa. Ao escrever sobre um país, o jornalista agrega informações desse país ao 

universo de conhecimentos que o público do jornal estrangeiro tem. Ao longo do 

tempo, o conhecimento coletivo acumulado se consolida na imagem de cada país no 

mundo.  

O jornalista inicia, em geral, sua experiência, na cobertura internacional 

(NATALI, 2015) com uma oportunidade de estágio no exterior, após atuar como 

redator ou repórter de geral. Essa inserção internacional ainda como jovem 

profissional proporciona um rápido amadurecimento, mas também agrega ao jornal 

um trabalho mais fiel às normas e padrões quanto à consulta de fontes, por exemplo. 

Na Reuters (com base na entrevista de Stenzel), os correspondentes ficam em cada 

país uma média de 3 anos, para manter o progresso da formação numa perspectiva 

global e, ao mesmo tempo, não adquirirem vícios em termos culturais, para não 

confundir-se como um “especialista” nos assuntos do país, isso seria função da fonte, 

ou das fontes, cada uma com diferente perspectiva.   

“É claro que o correspondente precisa entender a psique do país onde 

está” (SILVA, 2011, p. 33), para que possa ouvir as fontes e entender o que falam, 

traduzir para uma outra cultura, do povo, do país que sedia o jornal para o qual 

trabalha. No caso das agências de notícias internacionais (Reuters e AP), a tradução 

se dá para uma perspectiva de compreensão europeia e norte-americana, regiões 

onde concentra-se a maior parte do público, onde constitui sede. O jornalista não pode 

perder a perspectiva de estrangeiro que cobre fatos no Brasil e que seus textos devem 

ser compreendidos por um leitor conterrâneo, que não conhece as especificidades do 

país onde está trabalhando. 

“A imagem do Brasil, como a imagem de qualquer outro país pertence 

ao universo do imaginário” (BRASIL, 2014, p. 62). A imprensa internacional e os 

correspondentes contribuem com sequências de matérias que vão agregando a esse 
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imaginário novos conteúdos similares a outros já assimilados anteriormente, ou 

informações completamente novas que possam contribuir para reformular antigos 

conceitos. Os correspondentes não só relatam informações a respeito dos fatos que 

cobrem no cenário político, econômico, policial e em outros, mas também as observam 

numa perspectiva intercultural.  

As diversas escolhas do dia a dia de um povo que se diferenciam de 

outros povos consolidam a identidade nacional (DAMATTA, 1986b, p. 17); é pelas 

diferenças que o povo brasileiro se destaca, entre tantos outros, quando as mesmas 

entram em evidência. Como outros países da América Latina, a multiculturalidade 

desafia o povo a uma cíclica e constante revisão da civilização nacional (RIBEIRO, 

2015, p. 330) diante das discrepâncias entre as culturas transplantadas da Europa e 

da África, heranças indígenas e novas influências de um mundo cada vez mais 

conectado, e também miscigenado no fluxo da imigração moderna.  Uma notícia ou 

uma reportagem sobre um fato não destaca somente a ocorrência, as consequências 

da mesma, mas também as diferenças socioculturais, políticas, econômicas entre o 

lugar em que se situa o fato noticiado e o lugar do público que recepciona o conteúdo 

noticiado. A notícia não informa o processo de mudanças de um povo, mas o resultado 

dessas no contexto de um determinado fato noticiado.  

Tanto pelo viés da multiculturalidade quanto pelo do potencial 

econômico, o Brasil tem gozado, ao longo do tempo, de uma imagem de “país do 

futuro” (SADLIER, 2016, p. 323-350), mas: “os brasileiros de hoje têm maior 

oportunidade de expressar um ceticismo quanto à nação de maneiras que 

encantariam Machado de Assis” (SADLIER, 2016, p. 350). Intranquiliza tantos 

brasileiros, quanto estrangeiros, que esse “futuro” sobre o Brasil, ao longo do tempo, 

não encontre condições mínimas para tornar-se presente, seja por circunstâncias de 

cíclicas instabilidades políticas e econômicas (incluindo os recentes escândalos de 

corrupção), ou pelas discrepâncias entre ricos e pobres nos centros urbanos e ainda 

pela violência endêmica.     

Na perspectiva eurocêntrica norte-americana (DAMATTA, 2015, p. 316), 

o Brasil pode ser visto como uma nação contraditória, marcada por um autoritarismo 

legal e uma anarquia social; por um dilema entre a existência de uma legislação 

abstrata e de difícil aplicação, e ao mesmo tempo, a “cumplicidade de instituições e 

costumes anárquicos” favorece a criação de movimentos voltados ao descumprimento 
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geral da lei. Nessa perspectiva, trata-se de um sistema cultural que se sustenta no 

antigo patriarcado colonial, mas se reestrutura no anarquismo, na mistura entre o 

público e o privado.     

No Quadro 61, apresenta-se uma matéria publicada pelo jornal The 

Guardian/ Reuters, em 11 de novembro de 2016. É uma reportagem intitulada: “Os 

políticos do Brasil ligados ao escândalo das contas da Petrobras em projeto de 

sobrevivência” [tradução nossa], com um texto de 61 linhas, e foco no tema da 

corrupção. O enquadramento da matéria é temático e a abordagem é negativa. Essa 

matéria exemplifica a perspectiva do Brasil na cobertura internacional, com referência 

à amostra do estudo.  

  

Quadro 61 - Brazil 

The Guardian/ Reuters, 11/11/2016. 
Fonte: Disponível em: <https://www.theguardian.com/gnm-archive/2002/jun/06/1>. Acesso em: 28 
mar. 2017, às 17:30 h. 
 

No quadro 61, a matéria baseia-se no contexto em que o fato noticiado 

é de um escândalo sem precedentes na história nacional, no qual há uma grande 
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quantidade de políticos envolvidos, que aceitavam “subornos com impunidade”. Há, 

segundo a matéria, uma movimentação política de busca de soluções para a 

“sobrevivência” e manutenção do poder dos envolvidos, comparando-se a realidade 

brasileira, de 2016, com a da Itália, na década de 1990, com a “operação mãos 

limpas”. Essa matéria simboliza a imagem de um país frágil e incapaz de resguardar-

se de políticos desonestos, no qual as práticas da política e da ética não são 

protegidas por uma lei de bases sólidas. 

Segundo Damatta (2004, p. 10) “[...] o Brasil não é aquele país que 

gostaríamos que fosse”. Cada país tem algumas características próprias que se 

agregam para construir uma identidade a ser percebida e reconhecida por outros 

países, por estrangeiros cidadãos de outros países. Cada característica deve ser 

particular daquele país para que seja possível tal reconhecimento, com base na 

diferenciação. Embora estatísticas e notícias sobre o Brasil (DAMATTA, 2004, p. 11) 

tenham uma perspectiva negativa, há, no seio do país, valores e instituições em que 

se possam projetar algum otimismo, para tanto há que se fazer uma distinção entre 

Estado e sociedade, diferenciando-se o que as práticas de cada qual oferecem. 

Como já mencionado, o trabalho do correspondente em um país 

estrangeiro é um trabalho de tradução (SILVA, 2011, p. 33) entre culturas marcadas 

por isolamentos geográficos e geopolíticos. Nesse contexto, as distinções culturais 

são determinantes para estabelecer o interesse do público sobre algumas pautas e 

não sobre outras. Silva (2011, p. 36-37) dá como exemplo o moralismo típico do povo 

norte-americano e a atenção específica por assuntos sexuais, o caso de Bill Clinton e 

a estagiária (uma mulher bem mais jovem, subordinada, e em flagrante adultério), que 

no Brasil não teria tido tanta repercussão envolvendo um político do País. Esse 

mesmo moralismo pode também ser relevante para um interesse norte-americano, 

para nossas pautas de crise político-econômica e de corrupção, bem como a situação 

da saúde no país que se reflete na forma como tratávamos a epidemia de Zika Vírus.  

Brasil (2014, p. 59) ressalta que frequentemente jornalistas estrangeiros 

são acusados de prejudicar a imagem nacional. Esse autor dá como exemplo o Brasil 

na época da Ditadura Militar, o mesmo atuando como correspondente para agências 

internacionais de televisão. Recentemente, o Presidente Maduro, da Venezuela, 
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expulsou jornalistas internacionais pelo mesmo motivo93. A questão destacada por 

Brasil (2014, p. 61) é: um jornalista pode manipular a imagem de um país? A verdade 

absoluta é inalcançável, mas tampouco a notícia falsa pode ser produto de um 

jornalismo sério. “Os correspondentes e editores internacionais simplesmente 

replicam e adicionam valor às nossas visões do Brasil” (BRASIL, 2014, p. 62), já 

presente na imprensa brasileira, de fatos e visões já conhecidos do povo do lugar. 

Do ponto de vista cultural, estrangeiros, particularmente europeus 

(BLAY, 2017, p. 195) têm “uma visão distorcida” da realidade brasileira: “O Brasil 

sempre vendeu uma imagem distorcida do que realmente é”, nas campanhas 

publicitárias voltadas ao turismo e nos incentivos aos produtos culturais que venham 

a divulgar o País no exterior. Em função disso, há uma imagem no exterior sobre um 

povo ao mesmo tempo cordial, festivo, relacionado ao futebol, mas desvinculado à 

complexidade cultural, econômica, política e social que caracteriza a sociedade 

brasileira.  

A “cordialidade” (HOLANDA, 2012, p. 51) brasileira tem antigas raízes 

culturais vinculadas a uma tendência de misturar o espaço público e o privado, e tal 

condição gera implicações sociais, culturais e políticas. Tal complexidade pode ser de 

difícil compreensão na perspectiva de outros povos que não possuam características 

culturais semelhantes. A cultura brasileira formou-se em um Estado (MAZZEO, 2015, 

p. 105) no qual a estrutura econômica baseada na escravidão era obstáculo ao 

ingresso dos ideais liberais. A seguir, no decorrer da história da política republicana, 

o Brasil tornou-se mais complexo, mas mantendo o mencionado espaço misto entre o 

público e o privado. Em outra perspectiva, Ribeiro (2015, p. 331) observa que o povo 

brasileiro compartilha semelhanças com outros latino-americanos, afinal trata-se de 

                                                            
93 “O governo de Nicolás Maduro, da Venezuela, expulsou, do país, o jornalista brasileiro Paulo 
Paranaguá, do jornal francês Le Monde, tendo como fonte a ONG de direitos humanos PROVEA. O 
profissional foi expulso quando tentava entrar na Venezuela para começar o processo de um visto de 
trabalho, relatou o jornal O Globo. A repressão das autoridades chavistas à imprensa vem desde o 
governo de Hugo Chávez (1999-2013) e se agravou nos últimos meses, com o país mergulhado em 
grave crise econômica, política e social”. Associação Nacional de Jornais. Disponível em: 
<https://www.anj.org.br/site/autorre/76-liberdade-de-expressao/724-reporter-brasileiro-do-jornal-
frances-le-monde-foi-expulso-da-venezuela-denuncia-ong.html>. Acesso em: 21 jun. 2018, às 14;37 h. 
Maduro expulsa dois correspondentes dos EUA em resposta a sanções de Trump, em 22 de maio de 
2018, em represália às sanções econômicas de Washington, acusando-os de serem agentes da CIA e 
de conspirarem contra o Estado da Venezuela. UOL. Disponível em: 
<https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2018/05/22/maduro-expulsa-representantes-dos-eua-
em-resposta-a-sancoes-de-trump.htm>. Acesso em: 21 jun. 2018, às 14;49 h. 
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povos que, ao mesmo tempo, têm origem na “recriação do mundo europeu”, como 

também da reinvenção humana em um novo contexto ambiental e de diversidade.   

Ressalva seja feita que os grandes conglomerados da imprensa 

internacional são europeus e norte-americanos, como já mencionado, portanto, 

influenciados por valores distintos em relação aos valores latino-americanos acima 

descritos. Sendo assim, a perspectiva do estrangeiro sobre o Brasil não se dá sem 

um estranhamento diante do antagonismo em relação às distantes diferenças. A 

atenção sobre um país da América Latina se processa baseando-se em elementos da 

cultura mundial (com ênfase nos valores europeus e norte-americanos) e em 

estereótipos construídos no âmbito da comunicação e dos produtos culturais, no qual 

cada indivíduo e leitor compara realidades do Brasil com as do próprio local em que 

vive, em algum lugar do mundo. 

A informação jornalística é mais “valiosa quanto mais for usada” (WU, 

2012, p. 277), e é nesse contexto que ocorre o caráter explosivo da noticiabilidade do 

escândalo. Mas, qual é a implicação do escândalo para a imagem do Brasil, se em 

outras partes do mundo também há escândalos? Do ponto de vista de alguém que 

não conheça a complexidade no contexto político, cultual e histórico do Brasil, é 

possível perceber que o problema nacional esteja posto na incapacidade do país em 

reformar-se tão logo detectado um problema, numa estratégia de prevenção 

institucional contra futuros escândalos. A sucessão de escândalos, anteriores a 2016 

(como o “Mensalão”94 e outros), sugere tal incapacidade, sendo noticiada no âmbito 

nacional, com repercussão no noticiário internacional. Entretanto, todas as nações por 

circunstâncias históricas e culturais diferentes tiveram um caminho evolutivo também 

tortuoso com avanços e reveses, e o Brasil tem complexidades a resolver em várias 

áreas como a social, da interação do político com a sociedade, da educação, e outras 

mais. Uma conclusão sobre isso requereria uma nova pesquisa mais aprofundada, 

porém, nesta tese, temos o foco na noticiabilidade da situação brasileira e como a 

imprensa internacional tratou a questão: com uma abordagem parcialmente negativa, 

embora reconhecendo-se alguns avanços pontuais. 

                                                            
94 Na década anterior, escândalo envolvendo o governo federal e parlamentares, numa negociação de 
troca de apoio legislativo por desvios mensais de dinheiro para partidos aliados, ou seja “propina para 
que os parlamentares votassem a favor de projetos do governo”, segundo o Ministério Público. UOL. 
Publicada em 30 de julho de 2012, atualizada em 13/08/2013. Disponível em: 
<https://noticias.uol.com.br>. Acesso em: 03 jul. 2018, às 16:54 h. 



293 

 

O quadro 62 vem com uma matéria publicada pelo jornal The Guardian/ 

Reuters, em 19 de agosto de 2016, com o título: “Brasil joga pelo orgulho e não pela 

vingança na final dos Jogos Olímpicos” [tradução nossa], é uma notícia com 54 linhas 

de texto, e foco no tema da Olimpíada. A matéria apresenta um enquadramento 

temático e a abordagem é positiva. O Brasil nessa matéria se destaca na cobertura 

esportiva na fase final dos Jogos Olímpicos, não só porque vence conquistando a 

medalha de ouro pelo futebol masculino, mas porque o enquadramento temático do 

texto extrapola a questão esportiva para se estender ao âmbito humano, com ênfase 

no jeito brasileiro de superar a derrota da Copa de 2014, reciclar-se para tornar-se 

competitivo novamente.   

 

Quadro 62 - Brazil 

The Guardian/ Reuters, 19/08/2016. 
Fonte: Disponível em: <https://www.theguardian.com/gnm-archive/2002/jun/06/1>. Acesso em: 28 
mar. 2017, às 17:30 h. 
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Há, com chapéu “Rio de Janeiro”, a notícia no quadro 62, com uma foto 

mostrando a celebração da vitória entre os jogadores e o técnico Rogério Micale. 

Também compara a situação do time brasileiro na Copa de 2014 de derrota 

humilhante com o momento vitorioso nos Jogos Olímpicos.  Essa comparação por 

parâmetros do comportamento humano, muito mais consistente que se houvesse 

apenas uma cobertura esportiva, deu ao texto uma dimensão para o Brasil 

diferenciada, sugerindo características do povo brasileiro de resiliência e de alegria 

coletiva.  

Na perspectiva negativa, a influência da imprensa internacional na 

imagem de país, a partir do que é publicado diariamente no noticiário, à luz da Teoria 

do Espelho, se relaciona com as deficiências institucionais do país, a falta de políticas 

públicas de longo prazo, baseadas em estratégias consistentes, a vulnerabilidade 

institucional do Estado frente à corrupção e ao crime organizado.  Numa abordagem 

positiva, a amostra destaca a força da cultura nacional e a estabilidade das instituições 

que mesmo sob ameaça continuam funcionando. Na matéria do The Guardian, 

publicada em 20 de Abril: “Dilma Rousseff assume a luta contra a cassação no palco 

global da ONU”, o jornal destaca que a Justiça Brasileira tem enfrentado fortes 

pressões e segue com os processos contra um grande número de políticos influentes. 

No âmbito de outra importante área do jornalismo internacional, a 

cobertura econômica da imprensa internacional, em geral, tem foco na circulação do 

capital e nas mudanças favoráveis e desfavoráveis aos investimentos estrangeiros em 

cada país onde haja fatos a cobrir. A economia se estrutura em ciclos de crescimentos 

e de declínio de lucratividade e de êxito para os investimentos, considerando-se a 

realidade mundial, bem como a situação que cada país e respectiva economia que se 

situam nesses ciclos. O Brasil torna-se pauta quando há fatos que situam o país numa 

onda de crescimento, o que interessa para a convergência de investimentos 

estrangeiros; ou nos fatos políticos e econômicos em que se apresentam uma 

tendência de declínio, indicando ao público ser um momento de êxodo dos 

investidores para outros mercados nacionais com melhores perspectivas de lucro. 

Como já mencionado, isso foi confirmado por Stenzel, da Reuters. Tais movimentos 

podem ser muito rápidos, pois os investidores estão conectados diretamente às 

agências de notícias, e quando as notícias são publicadas na imprensa internacional, 

repercussões econômicas podem já ter ocorrido.   



295 

 

Segundo Reinert, (2016, p. 317) “o desenvolvimento econômico tem sido 

a arte de imitar e produzir ‘cópias’ menos eficientes da estrutura econômica das 

nações mais ricas”. E por que isso acontece? Em geral, pode se dizer que as atuações 

de competição mundial se dão em condições desiguais para nações mais ricas, países 

emergentes e nações mais pobres; mas governos e mercados no mundo 

compartilham modelos de políticas comuns, no que consideram dignas de 

credibilidade financeira. Além disso, podemos observar que as oportunidades de 

negócios e de desenvolvimento são cíclicas, nas quais algumas nações são mais 

eficientes, mais capazes de renovar as condições da atividade econômica nos 

mercados nacionais. A instabilidade política no Brasil é também historicamente cíclica, 

como em 2016, ano em que se verifica na proporção das matérias que relatam a crise 

política e econômica, o enfrentamento dos casos de corrupção, e se constitui sério 

obstáculo a um estratégico e sistemático processo de modernização do Estado, das 

bases legais e regulamentares das operações empresariais, da continuidade nos 

investimentos de longo prazo em infraestrutura.  

A cobertura da imprensa internacional no Brasil se desenvolve a partir 

de valores da cultura mundial e de critérios de atenção mundial sobre um país da 

América Latina, no qual se reconhecem virtudes mas também deméritos. O mundo 

moderno e a cobertura da imprensa internacional são influenciados por dicotomias 

ideológicas enraizadas no pós-guerra, a partir da década de 1950 (MÉSZÁROS, 2012, 

p. 232-233), opondo-se o liberalismo com o socialismo, a seguir, o reformismo contra 

o conservadorismo. Sobre um arcabouço ideológico em que predominam-se as 

experiências políticas e jurídicas da Europa e dos Estados Unidos, o público 

consumidor de notícias observa esse ou aquele país que esteja em evidência no 

noticiário, no momento. 

Juntamente com tantas outras nações, o Brasil se insere em uma 

competição global no mundo econômico por oportunidades de negócios e por 

influência política, por atratividade em investimentos e por interesse de turistas para 

visitar o país e, consequentemente, aumentar receitas. Torna-se competitivo e 

influente no mercado internacional à medida que for efetivo para consolidar uma 

imagem positiva, em termos de economia rentável e equilibrada, sem sobressaltos 

políticos, que esteja em um processo de fortalecimento das instituições públicas. Mas, 

grande parte das notícias da amostra, em 2016, apresenta uma abordagem 
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desfavorável, na linha da crise político-econômica e da corrupção com uma 

perspectiva de falência das medidas econômicas governamentais e declínio de 

políticas públicas, demonstrando-se estar em um viés de baixa em um dos ciclos 

históricos em termos de expectativa de efetividade na construção de uma imagem 

positiva no Exterior. 
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CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

 

 

 

O jornalismo internacional constitui um campo de estudo muito maior que 

o espectro de nossa abordagem na presente tese. Sendo assim, destacamos o foco 

nos valores-notícia praticados por agências de notícias e jornais pesquisados, como 

também a perspectiva do correspondente estrangeiro sobre o Brasil, no contexto de 

um país diferente, estranho à cultura de origem. Nesse momento, propomos fazer um 

balanço dos resultados alcançados em termos de questões de pesquisa, do objetivo 

geral e dos objetivos específicos.  

Em nossas questões de pesquisa, em primeiro lugar, perguntamos:  

1) Na hierarquia dos valores-notícia no jornalismo internacional, que 

aspectos prevalecem na pauta sobre o Brasil? Os valores notícia mais presentes na 

amostra são “atualidade” e “dramaticidade”, contudo, é uma superioridade relativa 

tendo em vista um equilíbrio proporcional. De 244 valores-notícias avaliados na 

amostra, atualidade e dramaticidade juntos representaram 38,9%. Somando-se, aos 

dois, o valor “notoriedade”, a proporção dos três mais frequentes fica em 51,2%, 

ficando os outros 6 valores com 48,8%.  

2)  Quais são as rotinas dos jornalistas da Reuters e AP na produção de 

conteúdo referente ao Brasil para jornais estrangeiros? Podemos resumi-las numa 

rotina de monitoramento do que é publicado nos principais veículos impressos e de 

televisão, discussão e definição de pautas (com prioridades estabelecidas por 

hierarquia, entre correspondentes, chefes e diretores de redação), relacionamento 

com fontes oficiais, oficiosas e especialistas, em grande maioria. Para reportagens e 

uma apuração mais aprofundada, buscam-se informações adicionais e ouvir outras 

fontes.  
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3) Quais são as distinções em termos de valores-notícia nos jornais 

estrangeiros eleitos para esta pesquisa? Analisamos nove valores-notícia na amostra, 

quantificamos a frequência entre os 244 no total, sendo que no Capítulo 4 foram 

escritas 10 páginas analisando as relações entre frequência e distinções dos valores-

notícia pesquisados.  

4)  Qual é o enquadramento das matérias publicadas por esses jornais 

internacionais em relação aos valores-notícia?  As matérias pesquisadas entre 

episódicas (matérias com foco no fato noticiado sem aprofundamento contextual), com 

52,4% da amostra e temáticas (matérias com aprofundamento, nas quais procura-se 

compreender a dimensão do tema no Brasil que se relaciona com o fato noticiado), 

com 47,6%. Foi também observada a abordagem, na qual o fato é noticiado nas 

matérias pesquisados, sendo que 69% apresentam perspectiva negativa, e 31% 

positiva.  

5) Quais são as fontes informativas das agências de notícia 

internacionais para gerar informação sobre o Brasil? De acordo com os entrevistados 

da Reuters e da AP, como também no que foi apurado na análise das matérias 

pesquisadas, há uma primazia para fontes oficiais com a justificativa de que dispõem 

de informações e possuem legitimidade institucional para falar em nome da entidade 

pública que representa.  

6) Quais são as rotinas produtivas para a geração de notícias no fluxo 

das agências de notícias? Como se desenvolve a dinâmica operacional? Essa 

primeira pergunta é um aprofundamento da segunda questão, posto que a dinâmica 

operacional compreende a perspectiva de pauta em três principais cidades (Brasília, 

Rio de Janeiro e São Paulo), monitoramento do noticiário nacional acompanhando os 

jornais e a televisão, apuração consultando fontes oficiais, oficiosas, especialistas, 

anônimas e testemunhas, principalmente.  

Retomando o objetivo geral: “investigar como se dá a cobertura 

internacional referente ao Brasil nos jornais estrangeiros, gerada por agências de 

notícias internacionais, considerando as dinâmicas de produção do jornalismo 

internacional no contexto contemporâneo”, temos a oportunidade de observar e 

explicar o que foi alcançado. Este trabalho se constitui em uma oportunidade para 

explorar e descrever o trabalho do jornalismo internacional no Brasil, dentro das 

limitações estabelecidas no planejamento metodológico e condições de pesquisa 
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deste doutorado. Nesse contexto, foram ouvidas uma editora da Reuters, um 

correspondente estrangeiro da AP e um editor do jornal O Estado de S.Paulo. Além 

disso, foram analisadas 74 matérias de quatro jornais estrangeiros (El País, Le Fígaro, 

The Guardian e NYT). Os resultados da pesquisa, relatados nos Capítulos 3 e 4, foram 

comparados com fundamentos de jornalismo, mas também analisados com base em 

referências do Brasil, de economia, de globalização, de política e de comunicação. 

Este trabalho foi elaborado tendo como consciência a impossibilidade de obter uma 

conclusão definitiva sobre o tema, mas também pela motivação de trazer 

contribuições para o avanço do conhecimento no campo específico. 

Nesse caminho de construção para o avanço do conhecimento, os 

objetivos específicos, nesta tese, se apresentam em seis itens: 

1) Contextualizar as agências de notícia no mundo, na América Latina e 

no Brasil. Essa tarefa foi desenvolvida na redação dos Capítulos 2 e 3, nos quais 

apuramos o mercado jornalístico no contexto do objetivo, apresentando-se resumidos 

perfis das agências de notícias e dos jornais pesquisados.  

2) Aprofundar o conhecimento sobre a atuação das agências de notícias 

Reuters e AP sobre grandes jornais estrangeiros. Nesse sentido, entrevistamos 

representantes das agências de notícias, e um editor internacional de um jornal 

brasileiro, considerando que as práticas jornalísticas são relativamente semelhantes 

no mundo; representantes dos jornais pesquisados foram procurados, mas as 

entrevistas não se viabilizaram.  

3) Identificar a dinâmica das práticas jornalísticas nas rotinas de 

produção do conteúdo publicado em grandes jornais estrangeiros com origem nas 

agências de notícia. Os depoimentos dos entrevistados foram confrontados com 

referências e com os dados da análise de conteúdo das matérias pesquisadas.  

4) Verificar quais são as principais fontes informativas para a geração de 

conteúdo sobre o Brasil. Com base na amostra da análise de conteúdo e nas 

entrevistas, as principais fontes são oficiais, anônimas e outros veículos nacionais; 

essas três fontes representam 68,5% do total de 165 fontes apuradas na amostra.  

5) Detectar o comportamento das agências em relação ao Brasil, no 

contexto da mídia internacional. Observamos uma prioridade para a cobertura 
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econômica e política, abrindo-se espaço para outras pautas, dependendo da 

relevância da noticiabilidade de cada fato apurado.  

E, por fim, 6) identificar os tipos de enquadramentos feitos pelas 

agências internacionais presentes nos jornais estrangeiros. Observamos o 

enquadramento em dois formatos: o episódico, no qual o foco da matéria está no relato 

do fato simplesmente; enquanto no temático, o relato do fato constitui oportunidade 

em termos de cobertura para promover um debate sobre determinado tema em que 

se contextualiza a apuração. Além disso, analisamos as abordagens negativas e 

positivas das matérias pesquisadas, que sinalizam uma perspectiva de opinião na 

produção das matérias; em 74 matérias da amostra, 69% apresentam abordagem 

negativa.   

Na conclusão deste trabalho, torna-se necessário refletir sobre a 

pesquisa, sobre as dificuldades do trabalho. O desenvolvimento do conhecimento 

nesta pesquisa ocorre ao longo do aprimoramento do pesquisador nas práticas da 

pesquisa. Além disso, corro contra o tempo para marcar entrevistas com jornalistas 

extremamente ocupados, mas também poucos dispostos para a concessão delas: 

apenas 15% dos profissionais contatados aceitaram falar comigo, somente três. Há 

ainda a questão da grande extensão do texto final da tese, pela qual as entrevistas 

foram confrontadas com grande número de dados obtidos em pesquisa documental e 

na análise de conteúdo.  Com o amadurecimento atual, meu desenho da pesquisa no 

início do curso do doutorado seria mais objetivo e focado na pesquisa empírica. 

Contudo, o amadurecimento se dá ao longo das dificuldades enfrentadas e das 

correções de rumo do trabalho.    

Apurando-se o conhecimento adquirido, nestas últimas linhas, 

proponho-me a pensar sobre as perspectivas para o futuro da pesquisa em jornalismo 

internacional. No lastro dos resultados da pesquisa, considero e destaco a primazia 

para a cobertura econômica, consequentemente, ficam em segundo plano a política e 

o destaque das celebridades. Assim, é natural que haja uma não intencional omissão 

sobre a diversidade cultural, questões sociais etc.  Afinal, priorizar no sentido editorial, 

significa publicar e deixar de publicar, significa excluir pautas para abrir espaço para 

outras consideradas de maior noticiabilidade.   
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Ainda baseando-se nesse conhecimento adquirido no trabalho empírico 

e na produção da tese, novas pesquisas se apresentam como propostas de avanço 

científico: 

1) Jornalismo econômico internacional: baseia-se na ênfase que os 

entrevistados dão para a cobertura internacional, bem como na proporção relevante 

de matérias econômicas na amostra. Observa-se que não somente há opção dos 

meios para cobrir fatos econômicos, como também existe uma crescente demanda do 

público por esse noticiário específico, no contexto da globalização de negócios e 

investimentos, da rápida circulação de capital pelos meios digitais, pela influência 

política na abertura e fechamento de mercados nacionais e a situação econômica de 

cada país que habilita ou desabilita o investimento do capital estrangeiro.  

2) O papel do jornalismo como agente de mudanças no mundo: com 

base na ideia de que o jornalismo pode se constituir em elemento de mudanças na 

sociedade e no mundo, desde que se entenda a informação jornalística legitimada por 

cobertura transparente, dado que ela pode ajudar ou contribuir para a conscientização 

coletiva. Esse tema já vem sendo debatido na literatura jornalística, mas falta no 

assunto um olhar sobre a perspectiva do jornalismo internacional e do trabalho do 

correspondente estrangeiro.  

3) A relação da cidadania internacional com o jornalismo: em termos 

mundiais, a ideia de cidadania se relaciona com a globalização e a universalização de 

valores a partir da interação nas mídias sociais e da função social do jornalismo de 

prover informação para capacitar pessoas a exercerem a cidadania, considerando-se 

que os problemas no mundo são de todos.  

4) Geopolítica e a divisão de poder no jornalismo diante do mercado 

competitivo global: trata-se da organização dos carteis da indústria jornalística e as 

relações dos poderes político e econômico com o oligopólio internacional na produção 

de notícias. Torna-se essencial para o progresso da ciência no jornalismo 

(RELATÓRIO MCBRIDE, 1983) a compreensão e o conhecimento sobre a influência 

dos carteis de imprensa no mundo, bem como as possibilidades de atuação dos 

pequenos e médios grupos de imprensa, na era atual.  

5) A relação das fontes com o correspondente internacional: no ritmo 

acelerado de cobertura, correspondentes tendem a trabalhar com restrita lista de 
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fontes oficiais e oficiosas, anônimas, em posições estratégicas do governo, além de 

especialistas e testemunhas que possam aprofundar o esclarecimento dos fatos. Isso 

é uma ideia colocada a partir do conhecimento disponível no momento atual, mas 

torna-se necessário aprofundar pesquisas sobre o trabalho do correspondente. É um 

jornalista estrangeiro que atua na cobertura dos fatos ao mesmo tempo que se adapta 

à cultura local, assimila características particulares do país em termos de práticas 

política, de negócios e de outras pautas de noticiabilidade relevantes, mas de menor 

prioridade (esporte, criminalidade, interesse humano e outras).  

O jornalismo internacional é extremamente desafiador, pois coloca 

correspondentes em ambientes completamente diferenciados daqueles próprios da 

cultura de origem. Editores internacionais administram grande fluxo de relatos de fatos 

ocorridos diariamente em outros países, mas também avaliam o potencial de 

noticiabilidade, em cada matéria, para decidir publicá-la ou não, considerando-se a 

repercussão de tais fatos para os interesses do país em termos de geopolítica, de 

reflexão sobre posicionamentos tradicionais. O jornalismo internacional ajuda a cada 

indivíduo, leitor, consumidor de notícias, a existir no mundo, a interferir e ou 

posicionar-se no mundo na era da informação, da globalização e das relações 

econômicas, políticas, humanas.   
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Entrevista – REUTERS/ Editora Top News - Brasil - RAQUEL BASTOS STENZEL 

Entrevista – 01/12/2017 (sexta-feira) – às 14 h. 

 

ALMEIDA: O que você pode falar sobre a atuação da Reuters no Brasil? 

STENZEL: Nós temos dois tipos de clientes que nós gostamos de dizer: nós fornecemos 
notícias para os meios de comunicação, tanto jornais, rádio, todos os veículos de 
comunicação, tanto no Brasil como no exterior. Esse é um dado. Outro cliente é um cliente de 
terminal. O terminal financeiro, que é para o mercado financeiro. Que é o principal negócio da 
Reuters. 

ALMEIDA: O principal negócio da Reuters é o mercado ...  

STENZEL: É o mercado financeiro. A Reuters é o sentido ... nós trabalhamos basicamente 
para o mercado financeiro.   

ALMEIDA: Então o maior concorrente é a Blumberg .... Não é a AP? 

STENZEL: É a AP nesse outro cliente que é a mídia, como fornecedora de notícias para os 
outros veículos. Eu gosto de dizer que a Reuters desde quando surgiu sempre teve essa 
dualidade ...  Porque a Reuters surgiu em meados de 1800, para abastecer notícias. 

ALMEIDA: Começa como um escritório de informação jurídica e financeira, em Londres. 

STENZEL: É, tinha duas grandes questões, que quando surgiram as agências. Tanto para os 
jornais que estavam surgindo, parece que na época tinha 200 ou 250 jornais só em Paris. 
Tinha uma efervescência de jornais e precisaria ... Os jornais não tinham condições de captar 
todas as notícias. E a outra coisa é que precisava de cotação de moedas para poder 
transacionar. Então sempre teve essa questão das moedas para ... O primeiro escritório da 
Reuters, se não me engano, foi na City de Londres. Porque era junto da bolsa, mesmo. Onde 
eram negociados todos os contratos de câmbio. E dali saiam as notícias direto para os outros 
mercados operarem. Então nós temos muito .... A questão do mercado financeiro é muito 
importante para nós. O que acontece é que pode afetar o mercado financeiro.  

ALMEIDA: Na empresa está crescendo essa parte financeira ou está indo equilibrado? 

STENZEL: Eu não posso te dizer se está indo equilibrado, mas são dois mercados que não 
se pode abrir mão. Por exemplo, a Reuters agora virou uma empresa que tem um dono, que 
é a Thompson Reuters, que é canadense. Então, você tem um ...  

ALMEIDA: A Thompson é proprietária da Reuters? 

STENZEL: A Thompson comprou a Reuters. Acho que foi em 2007, que foi concluído o 
negócio. Antes a Reuters ... não era dona de ninguém. A participação na Reuters era bastante 
diluída. Os grandes jornais ... ela se formou através dos grandes jornais. Se formou uma 
associação.   

ALMEIDA: Quem tinha essa formação era a AP, né? 

STENZEL: Porque primeiro se dividiu o mundo em três: tinha a AP que ficava com a parte 
americana. Tinha a Reuters que ficava com ... a francesa. 

ALMEIDA: Tinha a Reuters; a Wolf na Alemanha, a France Press, depois entrou a AP ...    

STENZEL: A AP era nos Estados Unidos. Então, na parte que nós chamamos de Hot News 
produz mais editorial, né. Tá tudo no terminal, prioriza. No terminal, por exemplo tu põe né ..., 
mas você não vai pôr matéria sobre esportes. Matéria sobre esportes são os outros jornais. 
Voltando a tua pergunta. Qual é a tua pergunta?    

ALMEIDA: Sobre a atuação da Reuters no Brasil? 
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STENZEL: A Reuters tá no Brasil há mais de cem anos, às vezes só com correspondente. O 
interesse era por notícias gerais, se acontece alguma coisa ... Era o café, os grandes produtos 
de commodities ... Que se ..... Há pouco tempo é que deixou de ser a sede no Rio de Janeiro, 
que ficava mais os negócios de café, que veio para cá. A gente tem ...  Na Reuters a gente 
tem essa coisa de que o que é interesse lá fora. Se acontece um desastre aqui, por exemplo: 
Boate Kiss. “Boate Kiss” não é algo que vai mexer com o mercado financeiro. Talvez não seja 
minha prioridade. Mas, por que a gente dá prioridade ? Porque é um assunto de grande 
relevância.   

ALMEIDA: De interesse humano, como a Chapecoense também .... 

STENZEL: É a Chapecoense. Então, a Reuters, nesse sentido, nós equilibramos no dia a dia 
o humano, a capacidade que nós temos de produzir, avaliando o que é mais interessante no 
dia. É claro que nós pesamos mais o mercado financeiro. Mas, se tem uma coisa de grande 
importância vira o foco para aquilo, né? Então, acho que tem um equilíbrio.  No Brasil sempre 
tem ... Eu gostaria de dizer que você tem que achar esse equilíbrio, né! O nosso “ganha-pão” 
ainda é o mercado financeiro, mas nós temos uma presença muito grande em “General News”, 
como, por exemplo: a Blumberg que é a nossa principal concorrente não tem a tradição de 
notícias gerais que a Reuters tem. 

ALMEIDA: Essa informação é muito valiosa. Essa questão que a Reuters tem uma presença 
muito grande no mercado financeiro. Eu fiz uma pesquisa sobre o investimento de propaganda 
no mundo. 

STENZEL: Em dinamismo do que sentido?  

ALMEIDA: Em investimento. E os Estados Unidos estão disparados na frente. Isso dá uma 
ideia do negócio ... Então, a ideia seria também investigar a questão financeira no mundo, 
que não seria apenas propaganda, pois entra interesse da Reuters em atender também as 
empresas assinantes do serviço ... 

STENZEL: É porque no mercado financeiro, você não precisa de notícias gerais.  

ALMEIDA: Na época, em que eu fazia o mestrado em administração, tinha um colega que 
dizia, o que sai no noticiário não interessa para a gente. O que interessa é mais “quente” 
possível. A decisão é muito rápida.    

STENZEL: Hoje em dia .... (telefone - pausa). A Reuters é uma agência em tempo real. Tu 
não pode considerar furo se nós perdemos por cinco segundos, sobre alguma notícia em 
relação a Blumberg. Quando ele diz que não interessa mais para o mercado financeiro, já foi 
... A oportunidade de comprar já foi ...   

ALMEIDA: E a produção da Reuters é tão grande que dá para você conseguir atender a 
interesses específicos dentro do fluxo que é enorme.  

STENZEL: Porque nós dividimos as editorias .... Porque as editorias estão divididas em 
commodities que aí você entra em energia, todas as commodities agrícolas, petróleo, 
commodities minerais, commodities de ... Depois tem o General News que é político e notícias 
gerais, que é a segunda divisão, inclui um pouco de esportes também. Depois você tem todo 
um tipo de informações sobre empresas e o mercado financeiro e o mercado de ações e esses 
ativos. Depois você tem notícias macroeconômicas. Então cada um ... Se eu não sou operador 
de câmbio do Bradesco, eu não vou querer só notícias de cambio, mas as notícias que 
influenciam o valor do câmbio.      

ALMEIDA: Política .... 

STENZEL: Política influencia muito. Então, a política sempre influenciou muito. Notícias gerais 
também. Depois do 11 de setembro aumentou muito mais. E a Guerra do Golfo também, 
aumentou muito mais o interesse sobre notícias gerais.   

ALMEIDA: É o local com o internacional. 
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STENZEL: O local também. Se você tem ... Se alguém atropela outro alguém em Nova York, 
aqui pode ser um atropelamento “normal”, mas também pode ser ... 

ALMEIDA: Nesse ponto, observo uma questão sobre o jornalismo que é feito no Brasil. Que 
eles não observam a questão GLOCAL. A relação do internacional com o local. 

STENZEL: Não fazem essa ligação sobre o que está acontecendo lá e o que está 
acontecendo aqui. 

ALMEIDA: Hoje em dia esse fluxo de notícias .... A notícia (seca) está perdendo valor ... O 
que ganha valor são esses contextos ... 

STENZEL: São os contextos. Então aqui no Brasil, a atuação está voltada para o mercado 
financeiro, mas nós temos clientes de mídia internacional e nacional. Vários sites estão 
usando as nossas notícias para produzir no Brasil. Agora, quanto a tua tese que é mais para 
lá para fora ... Estou falando do serviço em português, atendendo os clientes em português 
aqui. Antes recebiam Reuters somente em inglês. Agora a gente produz notícias aqui.  Antes 
recebiam Reuters somente em inglês. Agora a gente produz notícias aqui.  

ALMEIDA: Desde quando? 

STENZEL: Desde 1998. Que foi criado o serviço em português da Reuters, para atender os 
clientes aqui. O que saí daqui. Eu não posso falar muito do que sai daqui para o Exterior ... 
Eu não cubro isso. Mas tu não vai escrever matéria de câmbio todo dia para a Reuters, para 
o exterior, tu não vai dar o passo a passo, como a gente faz (para o Brasil) três matérias de 
câmbio por dia, três matérias de câmbio por dia. Eles precisam muito mais, tá ! E, eles têm 
uma tendência de querer muito mais notícias de uma visão panorâmica do que está 
acontecendo com o Brasil. Porque quando tu pega algo publicado no NYT, da Reuters, já é 
uma matéria que foi desenhada para interessar os clientes estrangeiros, não é “adaptada”, 
não tem tanta ligação quanto a nossa matéria crua em português. Como eu avalio? Eu acho 
que é bastante equilibrada no sentido de a gente ter uma cobertura diária interessante de 
vários assuntos, de empresas, o volume de informação que a gente produz é muito grande.      

ALMEIDA: Qual a relação de importância do Brasil e da América Latina em termos de 
jornalismo mundial? 

STENZEL: É muito cíclico isso! Quando um país que ... Pode ter, por exemplo, um país que 
nunca interessou a ninguém, ou pelo menos, aparentemente, a gente não cobria muito. Chipre 
... Aí, tem uma crise no Chipre que tá afetando toda a Europa, você começa a produzir toda 
uma cobertura do Chipre. A mesma coisa é o Brasil. Agora não é tanto a bola da vez. Era 
quando a gente estava crescendo mais. Agora, nós somos uma notícia ruim, digamos assim. 
O Brasil não era um caso de fracasso. Estava sendo de sucesso. Tinha mais esse tipo de 
notícia. Tinha mais uma relevância maior. Só ver por exemplo, que a CNN deixou de ter 
escritório no Brasil. Isso significa que o Brasil perdeu. Perdeu-se o interesse no Brasil.  

ALMEIDA: Antes de pautar há um juízo de valor em relação ao Brasil?  

STENZEL: Não é juízo de valor ... Depende ...  Se os jornais usarem ou não as notícias ... A 
gente produz, se não vão usar ... Porque o pessoal está produzindo. Não para de produzir.  

ALMEIDA: Não estou querendo dizer, que a empresa faz essa condenação, mas é o próprio 
mercado jornalístico?  

STENZEL: Por exemplo, os recursos .... Temos que pensar em qualquer agência de notícias 
qualquer veículo, tem que lidar com recursos escassos, certo !? Então, você avalia o que seja 
prioridade naquele momento. Se todo o interesse está no Brasil, você traz mais gente para 
trabalhar no Brasil.  

ALMEIDA: Os interesses econômicos ... 

STENZEL: Se o Brasil está crescendo, tem mais interesses. Porque tem mais investidores 
que estão querendo investir. Então, talvez o interesse seja maior. Porque tem mais gente 
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interessada. Claro, para o cliente, aquele leitor que vai ler o The Guardian lá no interior da 
Inglaterra, ele vai querer mais as notícias gerais. Talvez o interesse dele não seja tão 
oscilante. 

ALMEIDA: Em 2016, já era negativa a pauta? 

STENZEL: 2016 !?  No ano passado! Ainda vai ser muito importante ... porque a importância 
do Brasil sempre existirá. Porque a economia é muito grande. Tem setores que o Brasil 
sempre será relevante. Se tem seca aqui, se tem seca na região do café, isso vai mexer no 
preço do mercado internacional. Então, sempre vai ser importante o Brasil para a agricultura, 
para ...   

ALMEIDA: O Brasil está entre os maiores investidores de propaganda, entre as maiores 
economias ... 

STENZEL: Não da para desprezar um país com tantos atrativos. Sempre vai ser importante. 
Os Estados Unidos é os Estados Unidos, a China é a China, porque qualquer coisa que 
acontece lá tem repercussão no mundo de alguma forma. Algum preço de ativo, alguma 
tendência. Então, o Brasil pode ser com uma pauta positiva ou negativa. Claro, tem uma pauta 
maior, o país tá crescendo, abrindo oportunidades. Então, o interesse é maior.  

ALMEIDA: Você pode descrever o funcionamento da Agência para atuar no Brasil, em termos 
de subsidiárias, cobertura, correspondentes ... 

STENZEL: Você tem aproximadamente uns 30 correspondentes. A gente trabalha para o 
serviço doméstico. O serviço doméstico é o serviço que produz notícias para o mercado 
brasileiro. E traz as notícias que vêm do exterior para o mercado brasileiro. Tanto para o 
“cliente de tela”, que nós chamamos que é do mercado financeiro, que fica nessas telinhas 
olhando o dia inteiro as notícias e as cotações. Tanto pelo “cliente de mídia”, tá. Então, nós 
temos escritórios em três lugares no Brasil: São Paulo que é a sede da Reuters, onde fica o 
chefe (Brasil), o chefe da América Latina também, fica aqui em São Paulo. Depois, no Rio o 
serviço em português e tem o serviço em inglês. E tem também o serviço de televisão. Porque 
a Reuters é muito forte em televisão. É muito forte em imagem, tanto foto quanto vídeo. A 
central é no Rio de Janeiro, que é o lugar que tem mais possibilidade de fotos interessantes. 
Tem favelas, tem o Rio de Janeiro. As coisas aqui (SP) é mais o mercado financeiro, as 
edições são feitas aqui em São Paulo.    

ALMEIDA: Aqui (SP) é mais cobertura de texto? 

STENZEL: Aqui, a grande cobertura de texto é aqui. Porque as matérias que são produzidas 
em Brasília e no Rio de Janeiro são editadas em português, e sempre passa em inglês antes 
de ir para a mesa de edição, para ir para lá fora. A Reuters tem três mesas de edição mundiais. 
Ela começa na Ásia, cuida enquanto nós estamos dormindo. Depois da Ásia, a mesa principal 
passa para Londres; depois passa para Nova York. Depois devolve para a Ásia. 

ALMEIDA: Rio e Santiago (Chile) são mesas menores?  

STENZEL: Chile fica a mesa em espanhol. Rio é para o português. Em Santiago fica a mesa 
do serviço em espanhol, porque lá fica todas as edições da América Latina. Que traduz do 
inglês para o espanhol.  

ALMEIDA: Para a Espanha?  

STENZEL: Não, Espanha já é outro serviço. Tem o serviço doméstico da Espanha. Eu estou 
falando da América Latina. O Brasil tem a mesa aqui, espanhol no chile. Tem uma boa 
estrutura em Brasília, porque é o centro das notícias políticas, e econômicas, também. Por 
causa do Banco Central, Fazenda, regulamentação e tudo mais.  

ALMEIDA: As estatais ... 
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STENZEL: Petrobras, Vale que não é mais estatal, mas estão no Rio. Também isso ajuda se 
mantém um bom escritório no Rio de Janeiro. A Vale, a Petrobras e o BNDES estão no Rio 
de Janeiro. 

ALMEIDA: Sob o ponto de vista da sua experiência na Agência, como a Redação escolhe o 
que seja notícia? Existe algum tipo de direcionamento da matriz sobre a subsidiária? 

STENZEL: Não ... A interferência ... O grau de liberdade que nós temos para produzir é 
enorme. As pautas não vêm de fora. As pautas são feitas aqui e a gente vende para fora. As 
pautas são feitas aqui e nós vendemos para fora. Não é o contrário, não são eles que ...  

ALMEIDA: Vocês que pautam? 

STENZEL: Nós que pautamos. Eles podem dizer assim: “olha, há um grande interesse hoje 
no mercado por .... Fusões e aquisições”. É um tema “fusões e aquisições”. “Então, eu quero 
que no Brasil vocês vão vendo o que está acontecendo em fusões e aquisições”. Não é 
direcionado, “eu quero que cubra” ... Claro, que ... 

ALMEIDA: Não deixa de cobrir o que existe, mas fazer um esforço a mais .... 

STENZEL: Pois é, nós estamos precisando reforçar a cobertura de tal assunto. Porque a 
gente identificou .... Por exemplo, quando a Thompson comprou a Reuters pediu-se não fazer 
tanto notícias de tela mais rápidas, e fazer notícias mais profundas, com maior fôlego para o 
outro tipo de cliente, aqueles que pensam e ficam analisando o que está acontecendo, 
precisam de matérias mais profundas e não tanto do dia a dia.  Varia ... Eu me perdi onde 
estava.  

ALMEIDA: A decisão do que é notícia ... 

STENZEL: As reuniões de pauta todo dia, as oito da manhã. Hoje a gente sabe que o Banco 
Central vai divulgar isso, vai ter decisão no Congresso sobre isso, vai ter aquilo ... Vai  votar 
a Reforma da Previdência. Como qualquer outra informação, os repórteres trazem, é isso, 
isso, isso, ok. Dentro de nosso ... Quais são nossas prioridades? Reforma da Previdência é 
prioridade. Qualquer coisa que seja de Previdência que é prioridade. Vai ter o julgamento do 
CADE sobre alguma fusão, isso é prioridade. Essa pauta que nós temos que é de interesse 
nacional. Olha para o mercado externo, quais ...  Disso que vai acontecer hoje no Brasil, o 
que teria de interesse? Qual seria relevante? Para o cliente externo? Aí eles vendem essa 
pauta para a reunião da América Latina que chega todo mundo. Não quer dizer que não vai 
fazer as outras pautas, as prioridades são: essa, essa, nós vamos ter ... Isso aqui vai para o 
outro. Tem a reunião global. No “Mundo” a prioridade é isso, isso, isso, são as notícias do dia! 

ALMEIDA: O correspondente tem liberdade, mas aprofunde mais nisso ou naquilo .... 

STENZEL: É ... A questão da edição ... Claro ...  É edição em qualquer lugar. Você pega a 
matéria, “a tua matéria está um pouco rasa, quero que aprofunde mais”, “eu quero que dê 
prioridade a isso”. Quem diz mais isso é nós mesmos. Os repórteres ... Os editores dizem: 
“eu quero que foque mais nisso”. Se você cobre infraestrutura, eu digo “eu quero que você 
fique em cima da renegociação da OI porque está para sair e nós precisamos dar furo”.  

ALMEIDA:  Ainda é possível conseguir furo nessa realidade em tempo real no mundo ? 

STENZEL: Ainda é!! É difícil, mas ainda é! É obrigação nossa, dar furo, descobrir alguma 
coisa que o outro ainda não soube. Porque está tudo muito “chapa branca”.  

ALMEIDA: Até porque muita gente está tentando esconder ... Até por interesses econômicos, 
não só por corrupção, mas também por negócios .... 

STENZEL: Mas, isso sempre foi assim, né! Isso faz parte do ser humano. O que é bom se 
mostra, o que é ruim se esconde. Então, claro, que quando tu vai cobrir alguma coisa ... O 
governo vai querer esconder o que aquilo que ele não acha que não é bom. Cabe ao jornalista 
buscar a verdade, descobrir aquilo. 
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ALMEIDA: Também possa alguma empresa esconder para guardar uma vantagem 
competitiva .... 

STENZEL: Nem só isso ... Vai que está tendo algum roubo. Sempre tu puxa os Press 
Releases, o lado positivo. Cabe ao jornalista, o especialista analisar e ver que alguma coisa 
está errada aqui. Essa é a função do jornalista. 

ALMEIDA: Nesse sentido, quais os assuntos que são mais importantes, na cobertura da 
Reuters? 

STENZEL: Para onde? 

ALMEIDA: Aqui no Brasil.  

STENZEL: É isso que eu digo! Muda, muda ... Conforme o dia. 

ALMEIDA: É cíclico ... 

STENZEL: É cíclico, muda. Tem uma época a que toda a atenção está para a inflação a 10%. 
A gente estava priorizando a inflação. Temos que cobrir a inflação. A inflação é um grande 
problema. Certo? Então você tem que cobrir a inflação, ver o que está acontecendo, qual a 
perspectiva para a inflação. O que os economistas estão achando, o que o governo está 
fazendo. A inflação voltou?  Deixou de ser um problema. É uma not;icia positiva que tu dá ... 
Tu tá com um problema fiscal. Aí tu vai ver o que o governo ....   

ALMEIDA: Uma tensão diminui e surge outra .... 

STENZEL: Aí você tem que avaliar ... A política tomou uma proporção absurda, de interesse 
.... O Judiciário, por exemplo. Não era uma coisa que se cobria, hoje se tu não cobrir o STF 
toda semana, você pode perder coisas importantes. Você é obrigado a cobrir o STF.  

ALMEIDA: Até porque o STF se tornou uma Corte penal, não mais somente constitucional.... 

STENZEL: É, nós temos que ver aquilo que pode mexer no mercado. Uma das coisas 
importantes e mexe no mercado, essa informação mexe no mercado ou não mexe? O que eu 
quero dizer se mexe no mercado, é ver se interfere nos preços dos ativos, no momento, né! 
Não me interessa se o STF vai ...  Por exemplo, vou dar notícias aqui que pode interessar ou 
não interessar ... Tem um assalto, caiu um helicóptero, pequeno .... É uma notícia que nós 
vamos corroborar, claro, se caiu um helicóptero com gente importante, isso nós vamos dar. 
Estava saindo o helicóptero do assalto. Isso nós não vamos dar. Quantos assaltos tem? Agora 
como é com o pessoal da Fórmula 1, agora já é notícia.   

ALMEIDA: Porque atrai atenção internacional .... 

STENZEL: É ... 

ALMEIDA: Da mesma, que nas Olimpíadas teve atletas assaltados ... 

STENZEL: Tu vai ter que dizer. Entendeu? É outra coisa. Agora, todo dia, tem assalto, tu não 
vai dar ... Mas nas Olimpíadas sim, na Copa ... As pessoas têm interesse, estão lá. Não dá 
para a gente dizer interessa isso ou aquilo, porque muda. Por isso que você precisa sempre 
de bons jornalistas para saber onde, o que é nesse momento é importante, é relevante dentro 
desse mundo de notícias, de coisas acontecendo. Tá !? 

ALMEIDA: Então, depende muito da sensibilidade do correspondente, do editor?   

STENZEL: Exatamente. Por isso, quando você tem aqui que são grandes tendências ...  

ALMEIDA: Essa coisa de “bons jornalistas”, é um jornalista especializado?   

STENZEL: Especializado. Quer ver uma coisa, os jornalistas da Reuters são especializados. 
Sempre busca jornalistas especializados. Você sabe que ele vai entregar uma matéria melhor.  

ALMEIDA: Como é essa especialização, como você define a especialização? Dos jornalistas 
da Reuters? 
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STENZEL: O jornalista da Reuters 100% precisa entender de economia. A gente trabalha 
muito com economia. Quando tu vai contratar, tu quer alguém especializado em empresas, tu 
vai buscar o perfil. Não é geral.    

ALMEIDA: De organização, estratégia ...  

STENZEL: Que entenda o assunto. Que escreva bem. É isso que se busca. Abriu uma vaga 
em Brasília, para cobrir Economia, vai ter que buscar alguém que conheça. Que entenda de 
Brasília, conheça Economia, tenha facilidade para fazer fontes, escreva bem. Consegue e 
consiga ligar os pontos. Ver o que está acontecendo aqui dentro, que tem relação com aquilo, 
aquilo. Tu entregar uma história para teu cliente que ele possa entender o que está 
acontecendo, e por que está acontecendo. Uma coisa que a Reuters tem, que nós sempre 
dizemos duas coisas, na Reuters ... O leitor da Reuters nunca pode se perguntar o que, como 
a Reuters sabe disso, como a Reuters obteve a informação. Não tem nenhuma matéria da 
Reuters que não tenha fonte. Que não identifique como a fonte te passou a informação. 
Mesmo que seja uma fonte em OFF. Como ela passou a informação, como ela tem 
conhecimento daquele assunto. A outra coisa é que você é capaz de entender uma matéria, 
por si só. Esta questão de Reuters, de tratamento de fontes, de respeito às regras jornalísticas 
é muito importante, é muito forte. Aí eu estava dizendo, a Reuters ... O jornalista .... O cliente 
lê e precisa saber como .... E a outra matéria precisa trazer porque eu sou obrigado a ler. Por 
que é interessante saber daquilo. Além daquelas perguntinhas básicas, eu tenho que saber 
“por que eu tenho que ler isso? ”. Qual a relevância desse assunto para mim?      

ALMEIDA:  Como você avalia o interesse dos clientes (veículos noticiosos) pela produção da 
empresa, no Brasil e no Exterior? 

STENZEL: Olha, a gente .... Eu acho interessante que sendo uma agência internacional com 
atuação no Brasil, as notícias produzidas pela Reuters, no Brasil, sobre o Brasil, são 
publicadas no Brasil. Isso é muito interessante. Onde tem uma competição intensa, entre os 
veículos locais. Mesmo assim, a Reuters consegue .... Muita gente publica notícias da 
Reuters. 

ALMEIDA: À frente de outros veículos .... 

STENZEL: Sim. Por exemplo: saiu a nossa matéria em português para o cliente brasileiro, 
saiu na Folha, por exemplo. A Folha não tinha essa matéria. Teve que recorrer da Reuters. 
Às vezes, porque a nossa matéria tem alguns cuidados. As nossas matérias são mais 
redondas. A gente usa mais contexto, ligação entre as coisas, mais esmiuçado, digamos 
assim, tem mais detalhes. Ou pelo menos, não detalhes, mas digamos assim, dá uma 
possibilidade de compreensão daquele assunto talvez melhor. Pelo jeito que nós escrevemos. 
Talvez por isso publicam a matéria. Como é a pergunta?    

ALMEIDA: Como você vê o interesse dos clientes/veículos na produção da Reuters?   

STENZEL: A Reuters ainda é a maior empresa. A gente ainda tem uma penetração muito 
grande no exterior. Não sei os dados recentes. Mas tem gente trabalhando em mais de 100 
países, seja como correspondente ou como freelancer. Esse interesse depende muito 
também o que está acontecendo lá fora também. Eles precisam da Reuters para eles 
sobreviverem aqui, em termos de notícia internacional. O interesse depende do assunto. Se 
eles não têm ninguém lá, qual o interesse em .... Deles pegarem a notícia da Reuters? O 
interesse é ter a notícia porque é importante. Por exemplo, quando teve o terremoto do Haiti, 
a Reuters era o único veículo que conseguiu, que tinha freelancer nosso que conseguiu ... 
Ficou oito horas sem “ninguém”...  Sem nenhum país ... Isolado.  Sem nenhuma comunicação. 
O repórter da Reuters foi o único que conseguiu, por telefone, passar a informação, para dizer 
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que “era terra arrasada”. Se você não tem ninguém lá, tu tem ... Os outros veículos tiveram 
que usar todos a notícia da Reuters porque ninguém tinha.  

ALMEIDA: Há momentos que vocês usam matérias locais, de veículos do Brasil? 

STENZEL: Sim, por exemplo ... Se você tem .... Todos os dias nós olhamos todos os jornais 
para ver o que os jornais deram. Se por exemplo, tu tá aqui, você tá vendo as televisões 
ligadas, eles anunciam uma coisa importante aqui .... Por exemplo, eu estava aqui quando 
botaram o áudio do Lula, naquela entrevista. Para conseguir aquela informação vai levar 
tempo. Aquela informação é muito relevante. Se tenho a informação, eu uso a informação, e 
dou crédito a .... Segundo publicou .... Na realidade, é o que tu tens, mas nós não usamos ... 
A gente não compra matéria dos outros. Nós citamos matéria dos outros, se nós não temos.     

ALMEIDA: E a imagem? 

STENZEL: Nós podemos comprar a imagem. A gente pode comprar a imagem das TVs locais, 
por exemplo, vai que a Bandeirantes tem. E eu não sei como funciona bem, mas compra a 
imagem porque você não tem a imagem de tudo, assim como nós vendemos imagem. Mas, 
notícia não compra. Não temos nenhum acordo com ninguém. O que a gente pode fazer é 
citar: segundo deu “Jornal Nacional”. A gente pode fazer isso.   

ALMEIDA: Como é feita a escolha das fontes para pautar uma matéria? 

STENZEL: Como é feita a escolha das fontes? Fontes, em geral? A gente usa as regras 
básicas do jornalismo. A principal ideia é: toda a fonte tem a ideia ou interesse de passar ... A 
fonte tem que ter conhecimento direto do assunto. Tem as fontes oficiais, as informações que 
chegam de forma oficial, dados, por exemplo. Isso é .... O Ministério da Saúde não vai falar 
de taxas de juros. Ele não tem ligação com a taxa de juros, não tem influência na taxa de 
juros. Se é o presidente do Banco Central, sim, ele vale. Os dois têm cargos importantes. Mas, 
é a proximidade da fonte com o assunto, e o grau de influência daquela fonte. É o que deveria 
ser em outros veículos de comunicação.   

ALMEIDA: A quantidade e o tipo de fontes vai depender da profundidade da matéria? 

STENZEL: Não da profundidade da matéria .... Sim, quer dizer .... Eu quero fazer uma matéria 
sobre tal assunto. Aí eu vou buscar as fontes que melhor conhece aquele assunto, ou que 
tenham uma “ligação” com aquele assunto. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma matéria 
sobre bolsa, uma matéria que nós fazemos todo dia ... A bolsa tá subindo, a bolsa tá caindo 
.... Para quem eu ligo para saber por que a bolsa tá subindo? Eu ligo para o pessoal que está 
trabalhando ....  

ALMEIDA: Nas matérias pesquisadas tinha uma predominância de matérias com fontes 
oficiais, oficiosas ....  

STENZEL: Se você cobre o Ministério da Fazenda, por exemplo, tem o ministro Henrique 
Meireles que fala todo o dia. Ele é uma fonte oficial. Ele cuida da Reforma. Tem coisas que 
ele não vai dizer. 

ALMEIDA: Para você dar legitimidade à matéria precisa da fonte oficial? 

STENZEL: Não só para isso. A gente sempre diz assim: a fonte depende da proximidade que 
ela tem com o assunto, conhecimento que ela tem com o assunto. O Ministro tem muito 
conhecimento, mas nós sabemos que ele não vai dizer tudo. Não pode. Para conseguir um 
furo, uma informação tem que ter outra fonte. De repente, o cara que tá elaborando o projeto, 
que ainda não chegou ao ministro.  



327 

 

ALMEIDA: Não pode dizer o nome, mas ... 

STENZEL: Ele não está autorizado a falar, mas tem o conhecimento. Ele é que tá redigindo. 
É ele que está fazendo. É ele que está negociando. A face oficial é o ministro, tem todos os 
secretários, todos eles estão trabalhando e sabem o que estão fazendo.   

ALMEIDA: De certa forma, você já falou sobre liberdade e autonomia no trabalho do jornalista, 
mas você poderia falar sobre a pauta e a cobertura em termos de liberdade? 

STENZEL: A liberdade é total. Eu gosto muito de lembrar .... Quando eu vim fazer o teste para 
ser colocada na Reuters, eles me colocaram uma situação: Você descobriu alguma coisa, 
você chega na Redação e diz tenho tal matéria, e alguém diz que acha melhor tu não fazer 
aquela matéria porque ela tem um dado que pode comprometer um cliente da Reuters. Qual 
é a resposta que eles queriam: “não interessa se vai interferir ou não, o cliente da Reuters”.  
A Reuters é cuidadosa. Tem clientes muito grandes. Ninguém pode pedir para a Reuters não 
publicar matéria. Eu tenho muito tempo de Reuters, e nunca teve isso de impedir de publicar 
matéria.  

ALMEIDA: No Brasil, tem havido problemas na Justiça de censura ... 

STENZEL: Aquela matéria do Sarnei que não sai. A Reuters tem processos, claro. Aqui o 
Brasil é um país muito fácil de trabalhar. 

ALMEIDA: Em termos de direção da empresa, a liberdade .... 

STENZEL: É muito grande. Claro, que se eu quiser fazer uma matéria sei lá sobre ciclovias 
aqui em São Paulo, custos das ciclovias aqui, em São Paulo. O editor vai perguntar qual o 
interesse da matéria para o cliente Reuters? 

ALMEIDA: Então o limite de liberdade de cobertura .... 

STENZEL: É o interesse do nosso cliente. Eu não trabalho para mim. Por mim eu escrevia só 
matéria de música, que eu mais gosto. Mas, eu não trabalho para mim, eu trabalho para a 
Reuters, eu trabalho para o cliente da Reuters. E eu preciso, para o cliente continuar 
comprando as minhas matérias, sendo assinante, eu preciso fornecer o que seja relevante 
para ele. Não interessa eu fornecer para o NYT uma matéria “rasa” sobre o preço da ciclovia 
em São Paulo, por exemplo. Eu tô só dando um exemplo, assim. Porque se eu for fazer ... 
Não tem notícia aí, para ...  Se eu trabalhasse para o jornal Estado de São Paulo, Metro, 
algum outro jornal, talvez fosse uma pauta interessante. Não para o cliente Reuters.  

ALMEIDA: Tem que conhecer muito o cliente Reuters para você ter mais liberdade? 

STENZEL: Exatamente. Nós tentamos saber para quem nós estamos escrevendo. Quem nos 
lê? Qual o interesse desse leitor? É um leitor bastante diverso, pois temos tantos clientes no 
mercado financeiro, que é o nosso “business”, e absolutamente centenas de clientes no resto 
do mundo que são jornais, sites, que tem outros tipos de interesse.   

ALMEIDA: No início da entrevista, você falou da imagem do Brasil. Você pode falar agora da 
imagem do Brasil relacionada com a cobertura dos acontecimentos no País? 

STENZEL: Eu não sei qual a imagem que está passando. Eu sou brasileira, não sei como 
está lá fora. Mas como é a imagem do Brasil ... 

ALMEIDA: Ela muda ... 

STENZEL: Muda, o ano passado era uma coisa, esse ano é outra. O noticiário é dinâmico. A 
visão é dinâmica, tudo muda. Eu não sei como é que eles estão vendo o Brasil lá fora ... 
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ALMEIDA: Mas tem fatores determinantes, como o peso do Brasil na economia ... 

STENZEL: Sim, claro, sempre. Tem uma instabilidade política no Brasil, isso afeta toda a 
região. Tu vai cobrir bastante isso. É importante. Sempre vai ser importante pelo tamanho do 
País. A questão econômica ....  

ALMEIDA: Aquilo que é mais relevante em termos nacionais e o que vai ser bem coberto? 

STENZEL: Claro ... 

FRANCISCO: Política, negócios ...Particularmente, negócios ... Matéria-prima básica ...  

STENZEL: Essa é inclusive a área em que o Brasil é forte: Agro, Minério. Isso sempre vai ter 
que ter todo dia! 

ALMEIDA: Esporte ... 

STENZEL: Esporte a gente cobre pouco, porque a Reuters não é muito forte em esporte. tem 
um rapaz (frela) que nem é nosso, que cobre os resultados do esporte, dos jogos ... Mas não 
é, comparado .... É muito pequeno, em esporte. Cobre eventos, também, cobre Carnaval, 
Copa do Mundo, evento. Aí na Copa do Mundo, por ser muito importante tu vai ter algum 
cobrindo o Brasil. Ter alguém cobrindo a seleção do Chile, mas vai ter cobrindo a “Seleção”. 
Eu disse o Chile só por dizer, mas .... Vai ter alguém cobrindo a Costa Rica, um repórter só 
para a Costa Rica, um repórter só para a Seleção Brasileira.  

ALMEIDA: O Grêmio ganhou a Libertadores, agora ele vai ser mais observado porque vai 
jogar com o Real Madrid .... 

STENZEL: Vai ter outra matéria para dizer quem é esse time que vai jogar contra o Real 
Madrid, entendeu? Né! O Grêmio vai entrar numa notícia da Reuters que vai para fora, porque 
ele é o campeão da Libertadores. Então, até o final do Mundial, ele vai estar ali. Pode estar 
mais que um Botafogo.    

ALMEIDA: Precisa de uma matéria para explicar por que o Grêmio foi campeão da 
Libertadores mas não foi do Brasileiro? 

STENZEL: Pode ser, mas nós não vamos entrar nesse detalhe: “Ele abandonou o Brasileirão”. 
Pode entrar numa linha da matéria.  

ALMEIDA: Quais os critérios para escolher pautas de caráter negativo ou positivo em vista 
dos acontecimentos nacionais? 

STENZEL: A gente não escolhe se é positivo ou negativa. O que saiu hoje, se é positivo ou 
negativo, eu vou dar mais .... Saiu o dado do PIB, é o dado do PIB, não interessa se é bom 
ou não, eu vou dar com a relevância que tem.  O dado de emprego eu vou dar com a 
relevância que tem o dado de emprego.  

ALMEIDA: Na narrativa da matéria pode ser percebido uma condução negativa ou positiva, 
mas vai depender do fato? 

STENZEL: Do fato, do número. Por exemplo, pode ponderar as coisas na matéria nós temos 
que ter mais equilíbrio possível. Na matéria, se eu disse que o dado do PIB veio ruim, no 
terceiro trimestre, eu sou obrigado a dizer que no segundo e no primeiro veio melhor. O IBGE 
revisou esse dado, então eu tenho que contrabalançar. Eu estou aqui, eu não tenho lado. Eu 
sou extremamente independente. Eu não tenho lado, nenhum. Meu lado é informar o meu 
leitor sobre o que está acontecendo. Oferecer para o leitor a matéria mais equilibrada possível! 
Sem tomar lado nenhum. 
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ALMEIDA: Dentro do ciclo ... Dentro desse ciclo, os assuntos que são mais relevantes para 
serem tratados naquele ciclo que está acontecendo no momento .... 

STENZEL: É .... Dá um exemplo .... 

ALMEIDA: Ocorre uma votação da Previdência .... 

STENZEL: Qual foi a votação .....Passou ? Não passou? Qual foi o impacto que isso vai ter 
para a economia no curto prazo? Por exemplo, a votação da Previdência: qual foi a margem? 
Por quantos votos o Governo ganhou? Conseguiu aprovar, ou não conseguiu aprovar? Dá 
uma noção se o Governo está ou não está com força. A proposta que foi aprovada, aí ela vai 
ter ... Eu estou só citando o que vem na cabeça. Qual o impacto dessas mudanças na 
Previdência? Em si, para as contas do Governo? Para o trabalhador? Então, você tem que 
fazer um panorama de tudo.  

ALMEIDA: Da mesma forma, como foi o Impeachment da Dilma, esses políticos processados, 
tudo isso tem um impacto ....  

STENZEL: Que impacta outras coisas, que impacta o econômico. Como é por exemplo 
quando teve a saída da Dilma, o processo do Temer .... 

ALMEIDA: Para onde vai o Brasil .... 

STENZEL: Isso mesmo. A gente sabe que o Temer é mais pró privatização que a Dilma que 
é mais estatizante. De intervenção estatal, né! Aí a gente tem que mudar o foco. 
Automaticamente surge. Aí tem que prever. Já que ele diz que quer privatizar, aí tu muda o 
foco.   

ALMEIDA: Além do que já conversamos, o que você poderia falar das rotinas de produção da 
agência? 

STENZEL: (As coisas) são separadas por editorias. Cada editoria cuida dos seus assuntos. 
Os assuntos permeiam todas as editorias. A Reuters por ser uma agência de tempo real 
significa que a matéria vai sendo construída ao longo do dia. Não é uma matéria assim ... 
Começa a escrever a matéria pela manhã .... Ao final do dia ela vai estar ....  

ALMEIDA: O repórter pode ir para rua com uma pauta e no meio do caminho ser outra? 

STENZEL: Sempre pode ... Mas é assim ... A matéria que estou escrevendo vai evoluir ... 
Pode ser o PIB de hoje. Saiu o IBGE do PIB. A primeira matéria que vai sair, vai ser 
pequeninha, certo !? Dizendo que o PIB subiu.  

ALMEIDA: Uma nota ... 

STENZEL: Uma nota. Partindo daí tu vai ouvir, entrevista o pessoal do IBGE, tu vai ouvir 
economistas de vários setores ...  

ALMEIDA: É uma produção distinta para aqui e para o que vai para o Exterior? 

STENZEL: Isso. Mas, mesmo assim você vai evoluindo no dia a dia.  

ALMEIDA: Há colaboração entre os setores [nacional e internacional]? 

STENZEL: Há ... Sempre. O que fazemos, eles traduzem. O que eles fazem ... Vai uma 
pessoa só e já reporta para os dois. 

ALMEIDA: Até porque já seria desperdício ....  
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STENZEL: Exatamente. A gente trabalha muito em conjunto. O que eu quero dizer é o 
seguinte: a matéria da Reuters que vai ser publicada no jornal The Guardian, por exemplo, no 
final do dia, nós começamos escrevendo para o mercado financeiro ... Rapidinho ... Eu não 
posso atrasar a matéria do PIB para ter uma matéria consolidada, com a reação do mercado, 
com avaliação de economistas, com perspectivas para o futuro, que acontece, o que o número 
dá. É coisa que você espera de uma matéria no final do dia. Que esteja na matéria que vai 
estar publicada no jornal amanhã. Mas ela começou com um dado só, e a partir daí nós vamos 
aumentando essa matéria. Ela vai crescendo. Ela vai ganhando abrangência. Se ela merecer. 
Se ela não merecer ... É isso que eu digo. Hoje em dia a inflação que vai ter ... A gente chama 
“Dates”, atualiza. Vai atualizando a matéria. O PIB vai atualizar até o momento  que tiver 
informações  chegando, que tu pode incluir. Hoje em dia, uma matéria ... saiu o dado de 
inflação ... Veio dentro do esperado. Que nós esperamos. Faz uma pesquisa para saber. Não 
mexeu o mercado, a matéria vai ser uma matéria pequena. Não vai ser atualizada durante o 
dia. Vai ter uma ou duas atualizações só.  

ALMEIDA: A forma como os personagens, os indivíduos são enquadrados dentro da matéria, 
da narrativa depende muito da sensibilidade do jornalista local brasileiro, do correspondente 
internacional, do que de uma visão da empresa sobre a realidade .... 

STENZEL: Com certeza. Quem dá ... O que pode.... O editor dizer: “olha, tá faltando isso, isso 
e isso na tua matéria, eu quero que você ouça esse ou esse, FIESP, sei lá”. Para repercutir 
... 

ALMEIDA: Até porque quem está olhando de longe, distanciado, tem outra visão. 

STENZEL: Exatamente. Por isso a Reuters sempre trabalha ... A gente tem serviço doméstico 
em vários países. E esse equilíbrio é muito importante. A visão do estrangeiro, é uma. A visão 
do local é outra. Eu estou muito mais envolvido com o Brasil, do que .... A minha visão é mais 
deturpada nesse sentido do que uma visão de quem está longe. Eu posso saber .... Mas não 
tenho distanciamento ....    

ALMEIDA: Você tem uma ideia histórica, a partir de quando a empresa passou a se preocupar 
com a relação do local e a produção da Reuters? 

STENZEL: Olha eu posso te dizer assim, desde que eu entrei na Reuters sempre foi uma 
gestão muito grande. Tem que tirar o maior proveito de .... Tem duas visões de um mesmo ...   

ALMEIDA: Você tem quanto tempo na Reuters? 

STENZEL: 19. Dezenove anos na Reuters. É uma vida profissional. De local tem uma visão.  
Pode ser muito distinta de uma visão do gringo. Você pondera essas avaliações. O estrangeiro 
que chega, o correspondente, ele fica ... Antigamente, ele ficava três, quatro, cinco anos no 
máximo num país. E depois ele já trocava de país. A Reuters tinha essa política de trocar de 
3 em 3 anos os correspondentes. O local, ele fica, como o local é daqui, ele tem a capacidade 
de, por exemplo, de fazer fontes, maior que o estrangeiro. Ele tem mais ... Por exemplo, eu 
quando cobria o Ministério da Fazenda, se fosse repórter ainda o Pedro Parente eu na época 
que ele era um subsecretário. Então, se eu comecei a falar com Pedro Parente quando ele 
era subsecretário, secretário, depois como ministro. Então ...  

ALMEIDA: Tinha um relacionamento .... 

STENZEL: Relacionamento .... Não é o caso, só citei como exemplo. Mas eu tenho a 
possibilidade de manter essa fonte por toda a minha carreira. Acompanhar o desenvolvimento 
da fonte e o meu também. Essas relações não ... O repórter que chega para cobrir Petrobras 
hoje .... Que vem de lá de fora especialmente para cobrir Petrobras, vai conhecer o Pedro 
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Parente agora. Pode ser que vire uma fonte para ele, ou não. Também pode ter um local que 
já conheça. Então, você vai acompanhando. É sempre importante tu ter uma visão local e 
uma visão externa. Porque você vai ... aí, tu pondera essas visões. Torna o mais equilibrado 
possível. 

ALMEIDA: Qual a importância do jornalismo da Reuters para o Brasil e para a América Latina? 

STENZEL: Olha ... Em época de “Fake News” e de “corações” tão divididos, a Reuters, eu 
acho que a importância da Reuters para o mundo é muito grande. Na época da Segunda 
Guerra, Churchill (Primeiro Ministro do Reino Unido) queria usar .... Eu não sei bem a história, 
mas ... Ele queria usar mais politicamente a Reuters, para obter informação. Então se criou 
um dizer assim: “a Reuters é independente”. Ninguém nunca ... Uma matéria da Reuters 
nunca vai ser tendenciosa. Não pode. É obrigada a ser o mais fiel possível. Por isso, o cuidado 
que nós temos com as fontes. A fonte para ser ... Qual a fonte que nós podemos usar? A 
gente faz treinamento na estrutura da Reuters.   Cada vez que chega um repórter, tem 
treinamento, sobre como escrever para a Reuters. Como a Reuters atua, para conhecer a 
empresa. E nessa época de “Fake News” eu acho que é importantíssimo porque tem grande 
penetração, tem grande abrangência. E até hoje, grande independência no jornalismo. Tu não 
pode acusar a Reuters de ser tendenciosa.  

ALMEIDA: Os veículos se desenvolvem a partir da ampliação do conteúdo da agência? 

STENZEL: Aí é o seguinte: é a função das agências de notícias. As agências de notícias 
fornecem para um jornal ... Você tem muito conteúdo disponível, e os escassos recursos de 
jornalistas vão para pautas específicas do jornal. Enquanto ele pode contar com uma boa 
cobertura da Reuters em política, economia, que ele pode usar no jornal. E eu acho que 
quando você tem um bom jornalismo ... E eu acho que a Reuters tem um bom jornalismo. 
Você contribui para melhorar o jornalismo em geral. O jornalista sempre compara o que ele 
faz com o que os outros fazem. Tu pega uma matéria. Aí você começa a ver um jornalismo 
bom, mais equilibrado, mais aprofundado, acho que é natural tu buscar um nível de excelência 
também. Além de facilitar, para um jornal local, se for um jornal pequeno, eu preciso ter 
alguém em Brasília. A Reuters vai cobrir ... No Rio, eu vou pegar a matéria da Reuters que e 
sei que é boa e eu vou pegar o repórter para fazer uma outra coisa de interesse local.    

ALMEIDA: E tem os sites de notícia que têm o diferencial do consumo imediato e também 
são clientes de vocês ... 

STENZEL: Sim, os sites são todos clientes nossos. 

ALMEIDA: Antes, era só jornais. 

STENZEL: É, antes, era só jornais. Agora nós temos um grande contingente de internet que 
eles precisam de mais ainda. 

ALMEIDA: E a questão da imagem do Brasil, qual a contribuição da cobertura da Reuters? 
Como você vê a imagem do Brasil no Exterior?  

STENZEL: Eu não sei qual a contribuição. Eu sei que a Reuters cobre o Brasil. A gente está 
aqui e a gente publica notícias do Brasil, e isso ajuda as pessoas lá fora a fazer uma imagem 
do Brasil. Procuramos fazer uma ...  Porque a Reuters não é assim estereotipada. Não tem 
uma visão estereotipada do Brasil.  

ALMEIDA: A quantidade de sucursais que a Reuters tem no Brasil dá essa dimensão ... 

STENZEL: A dimensão do noticiário.  
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ALMEIDA: Quantas sucursais? 

STENZEL: Três. São 3 escritórios: Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. E a gente conta as 
vezes com frelancers quando acontece alguma coisa em outros lugares.  

ALMEIDA:  Tem a relação dos lugares e países que mais investem em propaganda ... 

STENZEL: Não nos pautamos pela propaganda. É uma grande vantagem, não dependemos 
de propaganda, nossa independência está aí.  

ALMEIDA: E vocês ainda têm mais um segmento que já mais independência, que é o 
segmento financeiro ... 

STENZEL: Sim, porque é geral. Tem que pensar que eu não estou escrevendo para o 
mercado europeu, para o mercado norte-americano. Eu estou escrevendo para todo mundo. 
Tem coisas éticas que nós não usamos. Por exemplo, nós não chamamos alguém de 
terrorista. Não dizemos Osama Bin Laden “terrorista” , não: “Lider da Al Quaeda”.     

ALMEIDA: Você qualifica ... 

STENZEL: Eu digo o que ele é, mas não digo ...  Terrorista de um país, é herói para outro. 
Como eu sou uma agência internacional de notícias, eu não posso assumir lados aqui ... E 
dizer, terrorista e não sei o que lá ... Não podemos pois nós estamos em todo lugar. A nossa 
independência e a possibilidade de estar presente em todos os países depende dessa postura 
....   

ALMEIDA: E na era atual das redes sociais, essa questão ética está cada vez mais ganhando 
importância ...  

STENZEL: É, no mundo do “Fake News” a credibilidade vai ganhar relevância. Tu vai ter que 
começar a diferenciar, quais são os veículos que são tendenciosos, quais são as notícias de 
qualidade.   

ALMEIDA: O patrimônio do jornalismo é a credibilidade ... 

STENZEL: É a credibilidade. Esse é o grande patrimônio da Reuters, a independência e a 
credibilidade. Jamais ... E trabalhei aqui, em Londres, no Chile ... Não existe isso de 
interferência, de um interesse de um grande cliente. A divisão do jornalismo e a parte 
comercial da Reuters é respeitadíssima. Não existe essa interferência. Nós não estamos 
sujeitos aos interesses econômicos, nesse sentido. Nosso interesse é oferecer uma 
informação precisa e equilibrada para todos os clientes. Eu dou uma notícia, vai chegar tanto 
para o Banco do Brasil quanto para Morgan. E eles vão usar aquela informação da mesma 
forma, fazer negócio da mesma forma. Cabe a eles, aí, usar da mesma forma. A informação 
é a mesma para todos. 

 

Final-Tempo: 1h 23 min.  

  



333 

 

CONCLUSÃO  

Critérios de decisão para a seleção de notícias na Reuters: 

1º lugar –  Fatos que influenciam no preço de ativos no mercado internacional (cotações de 
bolsa, variações de commodities etc.). 

2º lugar – Fatos que fundamentam análises e compreensão para o leitor de cenários da 
evolução do mercado para o presente e o futuro no mundo. 

3º lugar – Notícias Gerais que possam interessar leitores de outras partes do mundo – 
Interesse Humano. 

CARATERÍSTICAS DO TEXTO 

 Além das perguntas básicas do Lead, precisa-se destacar relevância para o interesse 
do leitor, o que de fundamental tem ali para que eu precise ler. 

 Matérias e reportagens começam a serem distribuídas em notas pela manhã, para 
assinantes do mercado financeiro e mídia eletrônica. Ao longo do dia, vai sendo 
atualizada, com novas informações e análises de especialistas. No final do dia, é 
distribuída a matéria consolidada e contextualizada, com análises e repercussões 
junto ao mercado. 

 Se o assunto não render em termos dos interesses editoriais, ou pelo maior ou menor 
fluxo de informações adquiridas junto às fontes, ao longo do dia, encerra-se como nota 
ou matéria mais ou menos expandida. Se a nota não tiver muita repercussão no 
mercado, restringem-se as atualizações da matéria. 

Fluxo Mundial 

 Inácio na Ásia, entrega a Londres e conclui o ciclo diário em New York, dividindo-se 
os fusos horários no mundo em três períodos. 

Produções Regionais 

 Continentais e por distinção linguística; 
 América Latina – Chile (espanhol); Brasil (português). 

PERFIL DO JORNALISTA DA REUTERS 

 Especializado; 
 Entende de economia; 
 Trabalha de forma setorizada em governo, estatais, áreas (infraestrutura, commodities 

etc.).  
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Entrevista – Associated Press/ Correspondente 

Entrevista – 11/12/2017 (Sexta) – às 11 h. 
Citar em OFF – usando o nome da agência como fonte, como condição exigida pelo 
entrevistado. 
 

 

ALMEIDA: O que você poderia falar da atuação da Agência no Brasil? 

AP: Estamos presentes em três escritórios. Aliás, tínhamos três: Rio, São Paulo e Brasília. 
Brasília, hoje em dia, só tem fotógrafo. Não sei qual foi o critério do chefe, dos editores de 
Nova York quando saiu o último correspondente, que foi trabalhar em outra agência e não 
substituiu. Então, o pessoal do Rio ou de São Paulo, por telefone, ou com uma viagem 
ocasional para Brasília, a gente se vira. Ou com ajuda do fotógrafo, que é muito bom, bom 
jornalista. E .... A sede é hoje, é no Rio. Começou, sempre foi no Rio. Tinha uma época que 
mudou para São Paulo, mas com a proximidade das Olimpíadas e da Copa do Mundo se 
decidiu melhor voltar para o Rio, que é a cidade mais identificada com o Brasil. No Rio, lá tem 
o diretor da ....  O Editor Chefe para o Brasil, tem dois ou três fotógrafos fixos, dois editores 
de vídeo também. Além do diretor, tem mais um correspondente também. Aqui tem eu, 
Maurício que  foi contratado para fazer a área de esporte.     

ALMEIDA:  São quantos correspondentes ao todo no Brasil? 

AP: Tudo, tudo? 

ALMEIDA: No Brasil ... 

AP: Aqui tem dois, mais um freelancer fixo, vamos dizer, aqui em São Paulo. Mais Peter .... 
Incluindo vídeo, seis, oito.  

ALMEIDA:  Qual a importância da América Latina e do Brasil em relação ao resto do mundo, 
para a AP? 

AP: Eu diria, deveria ser mais importante. Em relação ao resto do mundo... No resto do mundo 
tem notícias que são como diria, quase um ambiente “bíblico”, Oriente Médio, Europa, União 
Europeia, o problema dos refugiados, imigrantes, essa coisa toda. E os próprios Estados 
Unidos. Mas, em termos de América Latina, o Brasil é .... O Brasil tá crescendo a importância. 
As últimas .... Corrupção, impeachment, a própria Copa do Mundo, as Olimpíadas, isso tudo, 
cresceu destaque do Brasil, e da América Latina. Outros países se destacaram. Tem a 
Colômbia com o fim dos conflitos com o tratado de paz com as FARC. Argentina ...  O Brasil 
na América Latina tem lugar de destaque, acho.    

ALMEIDA: Como é o funcionamento da agência para atuar no Brasil ? No dia a dia?  

AP: Hoje, por exemplo, o meu plantão é de meio dia a oito, segunda a sábado. O diretor lá do 
Rio, ele dá uma pesquisada e manda dicas: “hoje poderemos fazer uma nota sobre isso”. 
“Fulano faz isso”. Mas, além disso, de manhã, antes de receber isso, em casa eu estou 
pesquisando. Acordo, vejo o jornal. Vejo na Internet. Escaneio ... Notícias hoje ... Eu vou ter 
que fazer isso ...  Nem tudo que no Brasil é Primeira Página, será para lá fora o destaque. O 
problema da corrupção ... Para lá fora, quantas notas sobre corrupção você pode mandar 
diariamente? Agora sim, uma, duas vezes por semana .,..  

ALMEIDA: Quantos anos de experiência você tem na AP? 
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AP: Desde 1983. 33, 34 anos .... 

ALMEIDA: Aqui no Brasil? 

AP: Desde 73. Eu cheguei no Brasil para trabalhar na UPI, fiquei dois anos no Rio. Depois 
trabalhei um ano em Buenos Aires. Em 77, tudo isso pela UPI. 1976 eu vim para São Paulo. 
Em 78, eu saí da UPI. Eu não sei se você sabe do jornal que Mauro Sales fundou em Nova 
York: “Latin América Daily Post”. Eu estava na equipe original. E eu fiquei cinco anos lá. Era 
... 

ALMEIDA: Faraônico .... 

AP: Isso. Megalomaníaco ... Eu nem consigo pronunciar ...  Tanto que, a festa de lançamento 
foi dentro das Nações Unidas ...  A ideia era esse jornal ser ...  Acho que não existe ... O 
“Internacional Review” é um jornal que circula na Europa. A ideia era fazer isso, em USA, um 
jornal em inglês para circular na América Latina.  

ALMEIDA: Os negócios tendem a começar de pequeno para grande ... O problema do 
megalomaníaco é que entra nos projetos grandes ... 

AP: E não tem sustentação. E depois de cinco anos, fui contratado pela AP.  

ALMEIDA:  Sob o ponto de vista da sua experiência na Agência, como a Redação escolhe o 
que seja notícia?  

AP: Eu vejo alguma notícia nos “diários”. Alguma coisa já diz ...  Então, vamos ver ... Então, 
eu consulto ... “Então, vamos fazer alguma coisa com isso? ”, com o diretor lá no Rio. Ele 
pode dizer “sim, vamos em frente”. Ou ele pode consultar ....  No México é a sede das 
operações latino-americanas, em inglês da AP. Teve um tipo de desmembramento alguns 
anos atrás. E, ele consulta com os editores lá. Também ele pode ver uma coisa, e fazer uma 
coisa, como falei no início: “que tal fazermos isso?”. 

ALMEIDA: Tem subordinação para essas decisões? Matriz? 

AP: Muitas vezes, eu não tenho ninguém para consultar. Eu estou na dúvida, ou não estou 
na dúvida ... Manda ... Melhor usar, e eles recusarem a matéria que... Eles podem... Não fazer 
e depois eles me pedirem: “cadê a nota sobre isso? ” “A Reuters diz isso, cadê a nossa? ”. 
Então, é uma coisa de ...  Qual é a palavra que eu estou procurando? Não é uma fórmula 
constante ...  Varia ... 

ALMEIDA:  Eu entrevistei o pessoal da Reuters e eles me disseram que existe uma prioridade 
para o mercado financeiro. 

AP: Para eles, é. 

ALMEIDA: Então, eles me disseram que em primeiro lugar o que afeta a decisão de mercado 
... Em terceiro plano, é que vem as matérias de interesse humano ...  

AP: Que são as matérias que eu mais gosto .... (Risos) 

ALMEIDA: Diferem de vocês .... 

AP: Eles são fortes, sempre foram na parte econômica. Eles têm não sei quantos .... Têm um 
monte de gente.  

ALMEIDA: Tem 30 correspondentes .... 

AP: 30 correspondentes! (Risos) Quem você entrevistou lá? 
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ALMEIDA: A Raquel Stenzel. 

AP:  Eu não conheço .... Você conheceu o Brad Brooks lá? Ele trabalhou aqui depois foi para 
lá.  

ALMEIDA: Eu estou tentando entrevistar o Brad Haynes.  

AP: Esse eu não conheço. Eu lembro que quando eu comecei na AP, o chefe, na época, que 
ele não está mais na AP. Sempre você faz a pergunta antes de escrever: “a quem lhe interessa 
a matéria?”. Na Reuters, é o mercado. 

ALMEIDA: Vem o mercado, depois o contexto que influencia o mercado, depois é que vem 
as outras .... 

AP: Isso não está escrito em nenhuma .... Ninguém falou isso ... É um pouco senso comum 
da matéria que vamos fazer. Outro dia, saiu uma matéria: “o número de presos aumentou 
para tal ponto”. Aí .... Bom, nos últimos onze anos ... Com as notícias que vem de fora, eu não 
vi impacto ... Pode ser parte de uma matéria mais ampla. Uma matéria fria, sobre o sistema 
prisional do Brasil, aí você coloca. Aqui é notícia, mas para o consumo interno. Ninguém falou 
nada. Eu acho que as outras agências não usaram.  

ALMEIDA: Precisaria ser uma coisa mais forte .... Uma coisa mais incisiva .... 

AP: Crimes ... Crimes grandes .... Índios sempre tem. E o meio ambiente é destaque. A gente 
sempre prestou ... 

ALMEIDA: Então, mais importante para a AP é meio ambiente, crime ... 

AP: Na AP ninguém vai dizer as matérias mais importantes, é isso ...  Tem o elemento de 
subjetividade também. Essa coisa de que jornalista tem que ser 100% objetivo é ... 

ALMEIDA: É a sensibilidade do ... 

AP: É isso ... Agora vem as eleições, vamos ver como  vai ser isso ... Eu tinha dúvidas se ia 
mandar, mas disseram para mandar: o discurso de despedida de Tiririca. O “Palhaço” falou 
pela primeira vez no mandato dele, para dizer que não mais vai concorrer, não volta.  

ALMEIDA: Por causa da decepção com os colegas.  

AP: Mas, o fato que ele era um “palhaço”. Outro ponto, um político inexpressivo que vai falar 
isso: “E daí? ”. Eu não vejo, sendo quem era, o “palhaço”, mais votado na história ... Que mais 
votos recebeu ... Aí todo mundo mandou ... 

ALMEIDA: É significativo, pois liga com ... Relaciona com políticos de cada lugar, e ele 
compara ... Parece com ...  E dá a questão da proximidade. 

AP: Exatamente. Então,  não é que tenha .... Como se chama ... Não é que tenha uma “bíblia”, 
para dizer, essas são as nossas prioridades. E o grau da prioridade varia ....  

ALMEIDA: Mas, basicamente .... São os mais importantes ....   

AP: Economia, meio ambiente, essa onda de crime que está afetando o Rio, que tá sendo 
importante ....  É .... As visitas que vem ...  Hoje em dia, poucas personalidades vem visitar o 
Brasil. Ninguém me pediu matéria do Evo Morales, aqui. Passou um dia aqui, semana 
passada. Ninguém mandou isso, não vi. 

ALMEIDA: Como você avalia o interesse dos clientes (veículos jornalísticos) pela produção 
da empresa, no Brasil e no Exterior? 
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AP: Eu não sei, porque eu não estou nessa parte diária, dos clientes.  

ALMEIDA: Mas as matérias que vocês produzem aqui, se são bem recebidas, se tem 
demanda ....   

AP: Tem, Tem ... Mas, não é ... É uma demanda média. Depende do evento. Impeachment 
tem demanda grande. Corrupção, grande. Agora já se conhece a história .... Lula, agora já 
minerou um pouco .... Agora se é condenado ou não, aí vai ter um pique de interesse. Vai e 
volta ... “Lula é condenado e não pode mais ser candidato”, aí sobe, fica uns dias nisso. 

ALMEIDA: Como é feita a escolha das fontes para pautar uma matéria? Como você escolhe? 

AP: Se é uma coisa de política, nós temos os cientistas políticos, os políticos, as faculdades, 
a Fundação Getúlio Vargas, IPEA. Economia, temos economistas, bancos, tendências, 
investidores, temos os contatos ... E a gente compartilha entre nós [correspondentes].  

ALMEIDA: Eu fiz um levantamento de matérias que foram publicadas em quatro jornais 
estrangeiros, fornecidas pela AP e pela Reuters. Sendo que grande parte dessas matérias 
foram da Reuters e uma parte menor foi da AP. E algumas .... Uma pequena parte dessas 
matérias veio sem informação de fonte. Eu deduzo que foram feitas com informações de 
veículos .... Mas não havia uma fonte determinada ....  

AP: Isso você viu mais na Reuters que na AP. Eu vejo na Reuters, fontes.... Mas qual o 
assunto? 

ALMEIDA: Mas, porque isso acontece?  

AP: Na AP tem uma regra. Você não pode usar fontes anônimas, se essa fonte está dando 
uma opinião.  

ALMEIDA: Só informação? 

AP: Aí, sim, pode. Se é anônima, você diz porque é que é anônima. Sabe, diz a fonte que não 
quis se identificar por tal ou tal razão. Aí, você tem que concatenar, não importa se a matéria 
tem 100 palavras .... 

ALMEIDA: Mas, nesse levantamento que eu fiz, eu separei fonte anônima, a fonte disse isso, 
mas não se identificou. Mas, a anônima é diferente de você não informar a fonte. Que a 
matéria falou do assunto, mas ...  

AP: Não identificou. 

ALMEIDA: Não identificou ninguém que deu essas informações. Nem de forma anônima. 

AP: Ah! O máximo que nós podemos dizer: “a polícia informou ...”. Você sabe ... Você verifica 
... Tem uma notícia que saiu no jornal ...  Liga para a polícia. Vê no site. Independência é 
muito importante. Nós ... Foi publicado em tal jornal a matéria sem identificações, aí você 
atribui ao jornal. “Estado de SP diz isso, isso”. Coisa dos delatores. Como eles conseguiram 
essa informação?  Quando a Promotoria divulga o conteúdo da delação premiada ...   

ALMEIDA:  Como é a liberdade ou autonomia de trabalho para pautar e cobrir uma ou outra 
matéria? 

AP: Minha autonomia? 

ALMEIDA: Sua autonomia e a autonomia dos jornalistas da casa ... 
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AP: Você tem certa autonomia. Mas se você tem que sair da cidade para fazer .... Tem que 
falar para teu chefe, isso e isso ...  Eu não posso sair e ir a Santos fazer uma matéria. Tem 
que combinar, abordar assim, assim ...  Que tal? Vamos começar a estabelecer fontes, ver 
quem é, aí eu vou ...  Mas é uma coisa coordenada pela chefia também, com autorização. 
Não que eles vão te vetar. Mas tem que sair ... Agora eu vou para a Bahia fazer uma matéria.  
Tem jornais ... No NYT eu penso que deve ser assim. Os grandes jornais .... Nós não temos 
essa liberdade. Não tem liberdade para ... O ministério tal está convidando os jornalistas 
estrangeiros para ir visitar Belo Monte. Nós podemos aceitar o convite, mas, nós temos que 
pagar as nossas despesas. A gente paga a nossa própria passagem e estadia.  

ALMEIDA: Para manter a independência .... 

AP: Exatamente. Então, e só pode aceitar se for a única forma de chegar no meio da 
Amazônia, os índios. Um grupo étnico não contatado, você não vai entrar sozinho. Aí, eu acho 
que te permite.    

ALMEIDA: Aí, sendo um avião da FAB ... 

AP: Sim, .... 

ALMEIDA:  Qual a relação da imagem do Brasil no exterior com a pauta diária dos 
acontecimentos nacionais? 

AP: A relação da imagem do Brasil com a pauta nossa aqui? Não sei como te quantificar isso 
..... Qualificar, como é a imagem ...   

ALMEIDA: Vocês acham que a cobertura que vocês fazem no Brasil contribui para uma 
imagem do Brasil lá fora A, B, C? 

AP: Ah ... Acho ... As notícias que sai contribui com certeza com a imagem que o Brasil tem. 
Por exemplo, eu conheço pessoas, famílias nos Estados Unidos que não querem vir para o 
Rio, porque é muito violento, não dá para vir. Mas, sempre tentamos combinar ... Não é que 
sempre escrevemos sobre ... Antigamente, se falava: “são os jornalistas estrangeiros que 
denigrem a imagem do Brasil no Exterior”. A gente tem que mandar matérias que podem 
denegrir, que é ruim, e notícias que são entre aspas “boas”, “otimistas” ...   Sabe isso também 
contribui para a imagem. Especialmente, notícias culturais, de arte, coisas que contribuem 
para a imagem do Brasil, que faz anos que se faz.  

ALMEIDA: Vocês trabalham o factual, ou uma coisa mais de contexto nas matérias 
explorando, fazendo matérias de fundo? 

AP: Tem as duas coisas ... Tem notícias mais factuais, pontuais. Mas essas mesmas notícias 
podem contribuir para uma matéria mais analítica, mais ... Você entrevista especialistas, 
peritos em tal assunto. Eu fiz uma matéria alguns anos atrás, por exemplo, não tem nem bom 
nem ruim, eu notei que aqui está começando a aparecer muitos shows de “Broadway”, 
musical, e muito bem recebidos. Aí pesquisei, falei com um professor da USP de teatro. Aqui 
no Brasil, sempre houve excelentes atores, cantores, dançarinos. Mas nunca .... Não tinha 
profissionais que reunia todas as qualificações, como tinha na Broadway. Agora tem. E como 
chegou a acontecer isso? E foi muito bem publicado nos Estados Unidos. É uma matéria que 
não denigre nenhuma imagem.  

ALMEIDA: É positiva, significa ... 

AP: Teve outra matéria interessante ... A história de dois irmãos separados no nascimento, e, 
por acaso, se encontram, se juntaram, porque estavam fazendo o mesmo tipo de trabalho 
numa fazenda. Descobriram que eram irmãos gêmeos separados no nascimento. Uma 
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coisinha assim ....  O pessoal também gosta disso. Mas isso não sei se contribui tanto para a 
imagem ... (Risos) 

ALMEIDA: São fatos que tem em várias partes do mundo .... 

AP: Exatamente. Eu fiz também .... Foi publicado tanto, projeto ... Como se chama favela 
aqui? 

ALMEIDA: Comunidade ....  

AP: A segunda maior favela do Brasil? 

ALMEIDA: Paraisópolis, Heliópolis .... Aqui em São Paulo, né?  

AP: Heliópolis. Inclusão social através da música. Eu fui visitar. Estavam lá eles ensaiando, e 
o professor falou comigo: “essa moça aí vai fazer um solo de violino, lindo”. “Essa moça antes 
de vir aqui era viciada em drogas, e aqui encontrou o caminho certo”. Tinha um cara, não sei 
se você lembra aí. Zubin Metta visitou o lugar. Se encantou com o cara que tocava o 
contrabaixo grande. Falei com esse cara do contrabaixo. “Meu primo me trouxe, nunca tinha 
ouvido falar de música clássica, não conhecia esses instrumentos”. Começou, tocou tão bem 
que Zubin Metta deu uma bolsa de estudos para Israel, na Orquestra Sinfônica de Israel. E 
estava aprendendo .... Depois eu vi coisas semelhantes na Venezuela. Na Venezuela tem um 
programa pró-Chaves, o “Sistema”, que tem uns músicos maravilhosos. Então, não é tão 
impactante a notícia. Já tinha matéria sobre isso, tudo. Mas, é interessante... O impacto foi 
menor.   

ALMEIDA: Talvez o impacto seria maior, se a informação fosse que no Brasil inteiro estivesse 
ocorrendo isso .... 

AP: E único do Brasil. Na América Latina já tem. Tem coisas interessantes... Você sabia que 
Americana, aqui (SP), a cidade foi fundada por ...  

ALMEIDA: Americanos. 

AP: Americanos que fugiram da Guerra Civil Americana. Eram Confederados do Sul. Vieram 
para aqui, porque aqui ainda tinha escravos. E eles introduziram o algodão, e vários 
implementos. E tem um cemitério lá. Você foi lá? Tem um obelisco com a bandeira 
confederada, todos os números, tudo em inglês. E quem visitou isso, quando ele veio aqui, 
era o Presidente Carter. Que a mulher dele ... O avô, o tataravô dela era um desses aí que 
estava enterrado lá. Isso se publicou ...   

ALMEIDA:  Bastante ... 

AP: Bastante. Eu já fiz duas vezes essa matéria, aí. Uma para UPI, e outra para AP.  

ALMEIDA: Tem a presença ... 

AP: Ninguém sabe ... Essa história de que vêm de lá para cá. Pararam primeiro em Belém, 
muitos fugiram, voltaram. Eu acho fascinante que obras ... A comunidade judia de Nova York 
tem suas origens no Brasil.  

ALMEIDA: Eles vêm da Europa para cá, depois tem a perseguição. 

AP: Saíram, foram para Recife, depois vieram para cá. Muito pouca gente sabe isso.  

ALMEIDA: Retomando a seleção das notícias, a coisa do negativo e positivo nas pautas, em 
relação aos acontecimentos publicados nos jornais, você falou que tem um ciclo, a Reuters 
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também falou desse ciclo, o ciclo das notícias .... Mas, há um processo de .... Uma tendência 
de publicar mais notícias negativas que positivas?  

AP: (Silêncio) Em termos decisórios? 

ALMEIDA: Se existe uma tendência de haver mais notícias negativas que positivas, em 
relação ao Brasil? 

AP: Se tem a tendência, é por causa de ... Que tem mais notícias negativas que merecem ser 
.... Destacadas. Mas não uma tendência ....   

ALMEIDA: Os acontecimentos no Brasil tem sido mais negativos que positivos? Como você 
avalia essa situação? 

AP: Reflete a realidade. Mas, não deixa de lado, completamente a notícia positiva. Sempre a 
gente procura ....  

ALMEIDA: Além do que já conversamos, o que você pode falar sobre as rotinas de produção 
na Agência?  

AP: O processo? Bom, eu chego .... Somos uma equipe pequena. Dependemos da TV Globo, 
internet, os sites dos jornais. Pesquiso, claro, o que está acontecendo hoje. Notícias pontuais. 
Aí, tento confirmar sempre. Eu sou de atribuir a notícia, a G1, UOL, quem seja, se eu não 
consigo confirmar por conta própria. Isso demora para mandar a notícia. É uma equipe de 
plantão. É difícil desenvolver fontes permanentes também. Se eu não consigo falar com o 
meu chefe, eu mando .... (pode ser recusada sem ter sido combinado). Melhor pecar pelo 
excesso, não pecar pelo erro (de não cobrir). Você manda e explica como conseguiu a 
matéria. Se conseguiu alguém para falar, confirmar para você, confirmar isso, você fala. Se 
não, a gente diz “AP tentou, deixou mensagens por e-mail, telefone”, ou ter mais informações 
com delegado, polícia, o que for .... Mas os nossos pedidos não foram respondidos. Aí, a 
gente vai com G! ... Às vezes nem digo ... As vezes, vejo na Globo o delegado fulano falando 
o nome dele, taí., falo que mais detalhes não foram possível obter porque não quiseram 
responder à polícia. Eu me explico por aí, ou não ?  

ALMEIDA: Então, grande parte das informações de vocês vem de .... 

AP: A dica ... O que está acontecendo agora? Não vou (ficar) 24 horas monitorando as 
notícias. Mas, os grandes veículos têm essa capacidade. Tem pessoal para isso também. Isso 
para as notícias pontuais. Mas, notícias mais analíticas .... Aí tuas próprias fontes, você pode 
ter uma dica, mas um artigo que você viu sobre alguma coisa, mas aí você desenvolve por 
conta própria. Eu lembro uma vez que fiz uma matéria que interpretei mal ou estava mal 
escrito, que o Budismo estava crescendo na última década no Brasil, sabe... E, eu.... 
Interessante!  Entrevistei não lembro o nome, o teólogo lá na PUC: “tá firme, tá começando...”. 
Aí, eu fui lá em Cotia, que tem o Templo ....  

ALMEIDA: Templo Zu Lai. 

AP: Isso. A monja Cohen. Conversei lá com ela. Não está crescendo, tá meio estancado, mas 
tá começando a atrair atenção. 

ALMEIDA: Tem várias correntes budistas. Tem o Zu Lai que é de origem taiwanesa. Tem 
outra que fica na Vila Mariana que é de origem japonesa. Tem outra japonesa.  

AP: Mas, não é uma religião que está ... Como os evangélicos. Readaptando o meu ... A 
matéria ... 
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ALMEIDA: Eu levantei, como lhe falei, 74 matérias que foram publicadas em quatro jornais 
estrangeiros, o NYT, o Le Fígaro, o The Guardian e o El País.   

AP: Matérias de Agências? 

ALMEIDA: Matérias que foram fornecidas por Reuters e por AP. Sendo que são 74 matérias, 
66 da Reuters e 11 da AP. Que a Reuters forneceu para os jornais, e 11 que a AP forneceu 
para um jornal. O critério foi matérias fornecidas pelas Agências .... 

AP: No mesmo período de tempo?  

ALMEIDA: Em 2016, no ano de 2016. E que foram publicadas por esses quatro jornais. Com 
o Brasil em destaque, ou de fundo. E os temas foram variados .... 

AP: Foram variados .... 

ALMEIDA: Quer dizer ... Uma predominância para a crise política e econômica e a corrupção. 

AP: Aí você tem o elemento de que a Reuters tem quantos repórteres? Trinta? 

ALMEIDA: Sim. 

AP: Sendo sete, nós. Quer dizer, não estou defendendo, mas ... Eles têm o pessoal para 
produzir ....  

ALMEIDA: Conteúdo maior? 

AP: E eles têm um pouco mais de liberdade em termos de fonte. A AP é muito restrita, você 
tem ... Você pode usar anônimos .... Mas, a Reuters cita fontes dando opiniões também, fontes 
anônimas. Coisas que nós não podemos fazer. Eu me queimei logo no início, na AP, numa 
matéria na época da moratória da dívida externa, oitenta e pouco. Não podia identificar, mas 
eu sabia .... Que a AP não ia .... Sabe de uma coisa, o chefe estava viajando, vou me arriscar, 
vou me fazer de bobo. “Segundo fulano que não quis se identificar ...”. “Não podemos usar 
isso”. Ou seja, duas semanas depois decretaram a moratória. A matéria estava justificada, 
mas não podia usar.       

ALMEIDA: Você usar a fonte anônima era uma atitude porque você tinha uma informação 
“quente”, e .... 

AP: “Quente”, e sabia que a AP .... estava contra o regulamento da AP, mas vou me arriscar. 
Vamos ... (risos). Tentei verificar com outras pessoas. Todo mundo disse: “verdade, verdade”, 
mas ninguém deixou usar o nome.   

ALMEIDA: As matérias estão aqui separadas por meses .... Para uma análise ... Agora as 
matérias que eu achei nos jornais da AP, só achei no The Guardian. Nos outros jornais, não 
achei matérias ....   

AP: Estranho ... 

ALMEIDA:  Na pesquisa ... 

AP: São matérias assinadas ou não? 

ALMEIDA:  Uma regra que eu usei é: tinha que ter a informação. A assinatura vinha Reuters 
ou AP. Eu excluí matérias assinadas por correspondentes.  

AP: Eu já vi matérias no NYT da AP, completa, mas não coloca o nome de quem escreveu. É 
raro isso! As matérias fornecidas por todas (agências) no canto do jornal.   
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ALMEIDA: Por critério metodológico, toda a matéria que não tinha a assinatura da agência foi 
excluída. As matérias estão aqui é porque têm a assinatura da agência. Só o The Guardian 
trouxe matérias assinadas por AP 

AP: Pelo menos, um bom jornal. Eu gosto (The Guardian).  

ALMEIDA: Os quatro jornais escolhidos, todos são representativos. 

AP: Você traduziu as matérias? 

ALMEIDA: Eu fiz uma tradução .... 

AP: Quantos anos fazendo essa pesquisa? 

ALMEIDA: Eu estou desde 2014.  

AP: Você está apresentando? 

ALMEIDA: Eu devo defender no meio do ano que vem. Desde já você está convidado para a 
Defesa.  

 

Final-Tempo: 44 min: 09 seg.  
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Entrevista – ESTADÃO/ Editor Internacional - RODRIGO CAVALHEIRO 

Entrevista – 20/12/2017 (Quarta) – às 10:30 h. Jornal O Estado de S.Paulo 
 
 

 

ALMEIDA: O que você pode falar da importância da Editoria Internacional para o Jornal? 

CAVALHEIRO: Historicamente, a Editoria Internacional é um dos “carros-chefes” do Jornal 
Estadão. Desde a origem do Jornal, sempre se deu muita importância ao noticiário 
internacional. E comparativamente a outros jornais brasileiros, o número de manchetes 
sempre foi maior na Editoria Internacional. Isso se deveu um pouco pelo perfil dos diretores 
de Redação que foram ao longo dos anos comandando o jornal, o próprio interesse do Dr. 
Rui Mesquita pelo assunto foi determinante para isso. Em termos de espaço também é ... Se 
fizer um compilado ao longo da história do Jornal, O Estadão teve páginas e páginas 
dedicadas à Editoria Internacional. Nos últimos anos, como em todas as editorias, houve uma 
redução bastante significativa no número de páginas dedicadas ao tema. Isso nos fez mudar 
bastante o perfil da cobertura. A necessidade de apostar em alguns temas principais e deixar 
intencionalmente coisas que anteriormente a gente tinha condições de publicar foi se impondo 
e a nossa linha geral agora é ter duas ou três escolhas, grandes temas, que acredito sejam 
os principais e que têm condições de dar com análise e com interpretação para também não 
fugir do perfil do jornal que sempre foi mais analítico do que a concorrência. Um jornal que 
deu mais política externa, geopolítica, priorizou esse enfoque em relação ao factual. Digamos 
assim, né! Talvez mais densos e tentando cativar esse público que preza mais essa área de 
análise internacional. 

ALMEIDA:  Vocês têm quantos correspondentes? 

CAVALHEIRO: Hoje temos três correspondentes. Um em Genebra, um em Paris que é o 
Gabriel Chaid, um em Paris que é o Andrei Neto, e uma em Washington que é a Claudia 
Trevisan. O Grupo Estado, como um todo tem ainda correspondentes em Londres e em Nova 
York. E o Jornal acaba usando essa mão de obra, não com a mesma frequência, mas são 
áreas que a gente considera “cobertas”, digamos assim, também pelo auxílio da Agência 
(Agência Estado). 

ALMEIDA:  Qual a relação de importância das matérias internacionais para o leitor? 

CAVALHEIRO: Nós percebemos que tem uma relação grande com o leitor do perfil do Jornal. 
Costuma ser um leitor muito exigente com temas de Macroeconomia, Política Internacional. 
Eu acho que tem uma certa sintonia entre os leitores que estão no meio empresarial, políticos. 
O Jornal se considera que tem um público bastante exigente, e, rigoroso com o consumo da 
informação. É um público que, por exemplo, consome muita informação em “primeira-mão”, 
que é distribuído pelo Broadcasting da Agência Estado. São pessoas que ... É...  Tem, em 
comparação com outros veículos do Brasil, tem uma exigência maior pela informação de 
“primeira-mão”, mas também informação que já venha com uma certa dose de interpretação. 
Pessoas que querem, que estão dispostas a pagar pela “Marca Estadão”. E associar muitos 
colunistas e jornalistas a esse perfil de um jornal mais denso. Um jornal que exige um pouco 
mais de preparo do leitor, partindo de uma premissa de que as pessoas ali já sabem algumas 
coisas. Talvez não seja um jornal tão didático quanto outros jornais que estão no cenário 
brasileiro. 
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ALMEIDA: O que você está falando lembra uma tendência, diante da abundância de 
informação existente, o jornalismo tende a uma interpretação, além da função de informar ...  

CAVALHEIRO: É .... Esse é um exercício diário. Porque para fazer isso, nós temos que abrir 
mão, como falei anteriormente, de publicar certas notícias. Notícias que já estão ... Que já 
passaram todo o dia anterior no Portal, nos sites, e nós não temos muito que avançar em 
termos de tecnologia, pela interpretação, elas acabam perdendo espaço. E a ideia é 
justamente fazer escolhas, e ... diante dessas escolhas, o mais cedo possível é já escolher 
análises boas. Bons artigos que o leitor para dizer: “não, isso aqui que eu estou lendo não é 
o que eu vi no Portal hoje pela manhã ou ontem”. Isso é um exercício meio ingrato. Porque 
obviamente nós vamos errar, vamos acertar. Talvez o exercício de edição hoje seja escolher 
o que não publica, para poder focar no ... Em alguns temas que nós vamos dar um maior 
destaque. 

ALMEIDA: Como a televisão, a internet já deu, a função do jornal seria aprofundar, 
interpretar?  

CAVALHEIRO: Exatamente. Basicamente é isso. Acertar na escolha dos temas para poder 
buscar com um tempo um bom articulista aprofundar. As pessoas já viram na televisão, no 
site, o enunciado que basicamente já é conhecido.  

ALMEIDA: Eu vou pedir para você descrever o funcionamento da Editoria e as rotinas de 
produção. 

CAVALHEIRO: Hoje nós temos nove pessoas na Editoria, não nove pessoas 
simultaneamente, né! Temos três pessoas que entram pela manhã, uma pessoa que cobre o 
final da tarde e noite, o plantonista. E as pessoas que fazem esse período clássico das 
redações de duas da tarde à dez da noite. 

ALMEIDA:  São redatores no caso? 

CAVALHEIRO: Todos eles são redatores, mas alguns têm um perfil mais aproximado da 
redação para a Internet. Notícias mais rápidas que nós temos que informar o leitor primeiro. 
Isso nós temos tentado colocar, ou pelo menos, não deixar totalmente descoberto o período. 
Já desde a manhã que historicamente era difícil a Redação começasse a funcionar de manhã 
cedo, principalmente de “internacional”. Agora, há uma preocupação de redistribuir esses 
funcionários ao longo do dia ... Daria para dizer o seguinte: que tem 30% de pessoas que têm 
o perfil mais voltado para a Internet. Notícias rápidas e publicadas com certa agilidade. E à 
tarde, esse pessoal da tarde tem um perfil mais de redação clássica internacional, que tem 
conhecimento mais profundo de certos temas, certas áreas do mundo. E a ideia é que nós 
usemos esse background deles para conseguir produzir informação mais aprofundada, já que 
eles partem de um conhecimento prévio maior. Na medida do possível ouvir a distância 
analistas especiais nos países sobre os quais a gente está escrevendo. E acionar os 
correspondentes que faz parte do dia a dia. De manhã tornar a pauta mais previsível, possível, 
para que eles tenham condições de ir atrás de analistas e a gente ir por aqui buscar 4 produzir 
com os nossos serviços de agência, de jornais com os quais nós ..., o jornal tem parceria, 
buscar análise e artigos para fazer uma .... Entregar um material mais completo para o leitor.  

ALMEIDA:  Então, é uma editoria que integra a internet com o jornal impresso? 

CAVALHEIRO: Exatamente. Não existe mais a área de internet ou a área de redação 
impressa. Todos produzem para todos. O que aconteceu recentemente não é uma medida 
que afeta só a Editoria de Internacional, todas as editorias do jornal cederam pessoas para, 
em princípio, alimentar um núcleo de informação online e essas pessoas têm como primeira 
tarefa subir rapidamente a informação. É um terremoto, um atentado .... Dentro desse núcleo 
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tem ali certas especialidades, por exemplo, a Internacional cedeu duas pessoas que ficam em 
dois turnos, né! Mais voltadas para as notícias internacionais, mas quando há um grande fato 
no dia em outra área, todo esse grupo se move para o mesmo lado. Então dá para dizer que 
a Internacional ficou mais dependente dos seus próprios recursos para alimentar o portal. É 
uma tentativa de tornar o Jornal mais ágil como um todo. Como O Estadão ao longo do tempo 
se caracterizou por ter esse perfil de “vamos explicar melhor as coisas”. “Vamos aprofundar”. 
Por muito tempo ficou descoberta essa questão da agilidade. É uma tentativa recente do 
Jornal entregar antes a informação para o público do Portal.  

ALMEIDA:  Dar o Furo? 

CAVALHEIRO: O Furo como informação exclusiva foi parte do DNA do Jornal, sempre que 
faltasse ou tentasse remediar.... É, notícias que são distribuídas pelas agências, por exemplo, 
mas que o Jornal, numa tentativa de já entregar um material mastigado, com interpretação, 
muitas vezes, depende .... deixava de dar antes, notícias que já estavam disponíveis nos 
nossos serviços. Então, a ideia desse núcleo é melhorar isso, melhorar isso ... Que a pessoa 
tenha acesso à notícia curta, rapidamente, e depois nós podemos trabalhar melhor essa 
informação. 

ALMEIDA:  Você se considera um especialista? 

CAVALHEIRO: Não. Em particular, não.  Embora na área de Internacional seja comum 
pessoas que estudaram Relações Internacionais ou mesmo, Economia e Política 
Internacional, a minha formação profissional não é nessa linha. Eu sou um repórter que foi 
formado em “Geral”, “Cidades” dependendo da região do País. E, eu aprendi mais é 
trabalhando, exercendo primeiro a função de pauteiros, depois como subeditor, agora como 
editor. Faz um ano mais ou menos que eu estou nessa função.  

ALMEIDA: Você tem quanto tempo no Jornal? 

CAVALHEIRO: Eu entrei em 2010. Passei por essas três funções e aí, sempre na área de 
Internacional.  

ALMEIDA: Você poderia definir o que é notícia no contexto Internacional?   

CAVALHEIRO: Tem os critérios clássicos do jornalismo com algumas adaptações para a 
nossa realidade, especificidades da área internacional. Tem a questão da proximidade com o 
leitor. Tem a questão da relevância do tema, a excepcionalidade do tema. O que tem mudado 
recentemente na avaliação do que é notícia, eu acredito que seja justamente a possibilidade 
que a gente tenha de aportar mais interpretação, mais desdobramentos. Notícias que se 
esgotam rapidamente, o fato que acontece algo num país “X”, mas aquilo acabou ali, não ... 
Cada vez mais, em termos de repercussão tem menos, tenho visto menos espaço para essa 
informação, pelo menos no jornal impresso. No Portal, na medida do possível a gente continua 
disparando essa notícia. Mas é muito expresso, as notícias de consumo rápido, de “Fast 
Food”. As notícias estão cada vez tendo menos espaço.  

ALMEIDA: Como você seleciona as matérias a serem publicadas? Estabelece prioridades? 

CAVALHEIRO: É um jogo permanente entre o importante e o interessante. Como eu disse 
anteriormente, o DNA do Estadão, o importante sempre teve prioridade sobre o puramente 
“interessante”. Nós tentamos ver notícias das regiões do mundo que tenham impacto a curto 
ou a longo prazo no Brasil. Por exemplo, os Estados Unidos é um lugar que se cobre 
exaustivamente pela repercussão que isso acaba tendo na nossa política, economia ... As 
vezes nem tem impacto imediato, mas vai ... A decisão de um juiz da Suprema Corte dos 
Estados Unidos pode ter interferência em decisões que vão ocorrer aqui por 15 a 20 anos por 
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uma mudança de perspectiva. Esse é um critério que cabe a nós fazermos uma aposta. Muitas 
vezes, a uma pessoa faz análise, faz interpretação ... Muitas delas confirmam. Mas é um 
exercício de traçar cenários. Outra região do Mundo que nós tentamos dar o espaço mesmo 
que seja de difícil cobertura, que as agências não dão muito valor é a América Latina. A gente, 
por uma proximidade geográfica e cultural  sente que tem .... Quando vai dar uma notícia da 
Argentina, por exemplo: “ah, eles vão aprovar essa medida”, não estamos aprovando aqui, 
estão com uma crise lá, estamos com uma crise aqui, forte lá. A comparação é imediata. 

ALMEIDA: Por que você acha que as agências desvalorizam a América Latina?  

CAVALHEIRO: Eu acho que é uma questão de geopolítica deles e influência de Economia, 
mesmo. As decisões da América Latina embora tenham muitas histórias jornalísticas 
maravilhosas ... É uma região muito ainda efervescente, tem ... O excepcional ainda existe 
muito. A América Latina é uma região que a visibilidade é muito menor que na Europa e na 
América do Norte. O que para um jornalista seria um campo cheio, né! Nesses terrenos 
costuma aparecer grandes histórias. Histórias que o leitor bate o olho, e: “nunca vi isso, viu o 
que saiu?”. No Estadão, hoje, a América Latina é um terreno fértil para isso. Mas, como é uma 
área do mundo relegada a menos influência Econômica e Política, isso se repercute na 
cobertura das agências. Infelizmente. E nós que consumimos esse material como fonte 
primária, que a gente se abastece dos serviços dos jornais como NYT e Washington Post. A 
gente se recente de uma cobertura maior, até de análise, mesmo. Faltam analistas dessas 
regiões. Às vezes temos que procurar por conta própria, nas entrevistas, produzir daqui da 
Redação, ou no caso a partir da base de ... Buenos Aires, que nós temos formalmente um 
posto. Só que não está ocupado agora (não tem correspondente). Eu era o correspondente 
de Buenos Aires até um ano atrás. A tentativa de cobrir a região era mais, era maior. Agora 
nós estamos sem uma pessoa lá. E, muitas vezes, dependentes de material de agência como 
te falei. Não supre as nossas necessidades completamente. 

ALMEIDA: Como você faz adaptações do conteúdo que chega das agências para o público 
do Jornal? 

CAVALHEIRO: A tentativa é melhorar o conteúdo das agências. Como eles têm obviamente 
um público heterogêneo de jornais, as matérias, as reportagens que chegam são muito 
engessadas. Elas têm um padrão clássico, muitas vezes pouco componente humano, poucos 
personagens. São mais notícias duras, como a gente costuma dizer, e escritas de uma 
maneira mais quadrada. O que nós fazemos aqui? A gente tenta já colocar, partir para a 
interpretação. Usar o que eles mandam ... Não usar a forma clássica: “Fulana anunciou ontem 
que tal coisa ocorrerá”. Nosso desafio aqui é já tentar dar um molho melhor no texto. Colocar 
mais elementos que pretendam o leitor desde o início. Eu acho que uma solução para isso é 
ir direto para as consequências do fato. E, se a notícia não tem analistas, interpretação, a 
gente busca por conta própria. Ligar para especialistas nos países dos quais aquela 
informação se refere. Uma coisa que é difícil é buscar o trabalho de reportagem, como aquela 
notícia está tendo impacto com a população daquele país. Muitas vezes, como a agência tem 
a demanda de ser a primeira a informar, a pressão deles é muito forte. Muitas vezes, a notícia 
vem “seca”, sem o “molho” que é necessário para preparar o leitor, hoje. É justamente o que 
diferencia ... 

ALMEIDA:  Os contextos ... 

CAVALHEIRO: Isso mesmo. Contexto, correlação, e o que eu ia te falar: a impressão, o 
impacto no dia a dia da população do país. Muitas vezes, isso falta ... Buscar, complementar 
de outra forma.  
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ALMEIDA:  Qual o nível de dependência do jornal em relação às agências para publicar 
notícias internacionais, especialmente Reuters e AP? 

CAVALHEIRO: Eu acho assim, nós somos muito dependentes deles em relação à informação 
rápida;. Basicamente, eles são os que ... Em termos de alimentação do site do Estadão, são 
as principais fontes de notícias. E a dependência, eu diria que é quase completa. Para saber 
se um acidente aconteceu agora: “Quantos feridos? ”. Detalhes imediatos, a dependência é 
quase completa. Quando nós partimos para: “O que significa esse fenômeno que está 
acontecendo em outra região do mundo”, muitas vezes, a cobertura do NYT, do Washington 
Post nos ajuda muito mais. Eles já colocam repórter em campo, e vai ouvir a população, vai 
buscar correlação histórica: “Isso aconteceu antes, ou é a primeira vez”. Então, a gente já 
consegue em um segundo momento se afastar um pouco da informação original das 
agências.  

ALMEIDA: Então, os conteúdos desses dois jornais americanos reforçam o fornecimento de 
notícias das agências de notícias? 

CAVALHEIRO: Reforça. Nos dá esse contexto, muitas vezes essa dose de interpretação que 
as agências ... Por ter que disparar a informação de forma rápida, muitas vezes não tem a 
capacidade. E aí também obviamente, nós quando temos algo muito grande, uma informação, 
de um país próximo a um dos nossos correspondentes, a gente aciona o correspondente para 
ir parta lá. E, aí, a dependência da agência diminui mais ainda. A gente consegue já ter um 
material próprio. Ter uma visão “brasileira” do que está acontecendo em outros lugares com 
referências que são familiares com o nosso público.  

ALMEIDA: Pelo que você falou, o Jornal depende absolutamente na parte factual, e já na 
parte temática da notícia, vocês têm uma liberdade maior de atuação?   

CAVALHEIRO: Aí, nós temos que chegar à conclusão de que essa notícia é importante o 
suficiente para mandar o correspondente para lá rapidamente. Vai demorar? Quanto tempo? 
Quanto custa? Vale a pena o custo-benefício? É uma notícia que vai gerar informação durante 
dias? Isso é uma decisão que é tomada em minutos muitas vezes. Para ele chegar no lugar 
como enviado especial, a tempo de ter uma vantagem, em relação ao material que nós temos 
de agências. O Jornal ainda tem certa tradição nessas coberturas.  A gente costuma deslocar 
com frequência os correspondentes, para fazer esse material que, muitas vezes, as agências 
não conseguem entregar.   

ALMEIDA:  Há alguma prioridade para assuntos específicos? 

CAVALHEIRO: Depende muito do ano. Um ano de eleição americana por exemplo, há uma 
cobertura exaustiva dos detalhes de como são escolhidos os pré-candidatos, como funciona 
a campanha, até finalmente o dia da eleição. E todo o primeiro ano de um presidente 
americano. São exemplos. Isso é até desproporcional em relação à cobertura de eleição em 
outros países. Mas tem certos episódios que são priorizados que outros: eleição americana, 
eleições na América Latina em geral. A gente manda um enviado especial para cobrir. Que 
mais ... Eh ..., grandes tragédias, coberturas de desastres ambientais, catástrofes costumam 
fazer com que nós nos movimentemos também .... Mandar alguém do Brasil, ou deslocar um 
dos correspondentes eu acho que esses dois tipos ...  

ALMEIDA: Basicamente, as prioridades seriam: política e acontecimentos trágicos? 

CAVALHEIRO: Eh ... Episódios, desastres naturais, ou atentados normalmente nos fazem 
acionar uma força especial ... Demandar tempo e dinheiro para cobrir esses eventos. 

ALMEIDA: E a Economia Internacional?  
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CAVALHEIRO: Há o que nós chamamos: “uma bola dividida” na Economia Internacional. 
Alguns temas entram conosco porque são derivados da política internacional. Hoje, por 
exemplo, a reforma tributária americana é um tema que tá saindo com a “Internacional”, 
porque ela é essencialmente um tema importante de política. Quer dizer: seria uma vitória do 
Donald Trump, a principal vitória dele no primeiro mandato, no primeiro ano de mandato. 
Então, por consequência, nós acabamos ficando com um tema como esse. Mas, a reforma 
da previdência da Argentina que foi aprovada essa semana é um tema que está ficando com 
Economia porque está associada ao nosso processo de reforma de previdência. A analogia 
feita pelo leitor é imediata. Então, muitas vezes são temas que são decididos no transcorrer 
do fato. Ah, vai ficar com Economia ou vai ficar com Internacional? Em geral, macroeconomia, 
fica com Economia, grandes temas de economia ficam com Economia, que tem um espaço 
reservado para isso. Agora, são discussões intermináveis, às vezes. A gente está ficando ... 

ALMEIDA:  A quem pertence a notícia? 

CAVALHEIRO: Exato. A gente fica com o Brexit hoje porque é o episódio que está mudando 
a configuração da geopolítica da Europa.  

ALMEIDA:  Então, tem que ter uma negociação entre as editorias para ver onde fica a notícia?  

CAVALHEIRO: Permanente! E, muitas vezes isso é algo que toma mais tempo que a decisão 
de mandar o correspondente. A gente vai mandar o enviado especial, mas, às vezes, no meio 
do caminho, decide que não. Isso vai ficar com Economia ou vai ficar com Internacional. Tá 
longe de ser consensual. E há, muitas vezes, um problema que fica no meio de duas editorias. 
Acaba não sendo bem cobertos, por nenhuma. Não há uma tradição de cobrir aquele tema, 
não fica com a outra editoria, e não há talvez um repórter especializado naquele tema porque 
não pertence a nenhuma das duas. É um exercício bem difícil de definir. Qual é a editoria? E 
uma vez que definiu: o importante é concentrar forças para fazer bem feito.   

ALMEIDA:  Vocês trabalham com quais agências de notícias? 

CAVALHEIRO: Hoje nós trabalhamos com a Reuters, a AFP, EFE e tem direitos também a 
ANSA. Mas seriam essas três as principais. A AP também, eu não mencionei. Então, AP, 
Reuters, AFP e EFE são as essenciais, essas quatro.  

ALMEIDA: Eu entrevistei a Reuters e o pessoal me falou que havia uma prioridade, em 
primeiro lugar para economia e mercado, em segundo para política, e somente em terceiro 
plano para notícias gerais. Já a AP ela coloca política nas notícias gerais, prioriza notícias 
gerais. 

CAVALHEIRO: Nós aproveitamos o material como ele vem. Não tem muito ...  Não há uma 
certa hierarquização do que chega de agências,  a gente tem algumas que a gente confia. 
Mas, em termos de número ... Outras, a gente diz “talvez tenha histórias, personagens 
melhores, essa melhor a América Latina, essa cobre melhor ... ”. 

ALMEIDA: Estados Unidos? Qual cobre melhor os números? 

CAVALHEIRO: Nós temos ... Talvez não seja melhor ... Mas nós temos o costume, por 
exemplo, no caso de acidentes, nunca dar o maior número que só uma agência tá dando,. Se 
tem 100 mortos, e todas as outras tá dando 80, nós nunca vamos dar 100, pensando em dar 
primeiro o maior número. Digamos que O Estadão de S.Paulo é um jornal mais conservador 
nesse sentido.   

ALMEIDA: Estabelece uma média?  
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CAVALHEIRO: Não, uma média em si. Mas, nós esperamos que tenha várias agências 
conservando o número para dar. 

ALMEIDA:  A Reuters, na sua visão seria melhor em quê?  

CAVALHEIRO: A Reuters ... Eu acho que é uma agência que é bastante confiável em termos 
de número, de dados crus e tem uma preocupação em alimentar as redações com algum 
contexto. Eu considero uma agência confiável. 

ALMEIDA:  E a AP? 

CAVALHEIRO: (Silêncio) Eu colocaria no mesmo patamar.  

ALMEIDA:  Você não vê nenhuma coisa que seja melhor, ou por que vou usar dessa maneira 
por que ... 

CAVALHEIRO: Eu acho que tem agências que cobrem melhor .... Pela origem das agências 
não, entre as duas ...  Talvez se você me perguntasse a EFE que tem mais gente na América 
Latina. Eu sei que tem mais gente na América Latina. Se é um dia que nós estivermos 
precisando de informação da América Latina ....  Provavelmente vai ser mais usada. Entre a 
Reuters e a AP eu não teria .... 

ALMEIDA:  A demanda do público por notícias internacionais aumentou em relação ao 
passado? 

CAVALHEIRO: Eu acho que sim .... Mas, há um aumento que a gente nota em termos de 
notícias que a gente publica na internet, no Portal. Por informações internacionais que tenha 
alguma relação com o cotidiano do brasileiro. Então, nós percebemos que é uma informação 
sobre Venezuela, por exemplo, tem um forte reflexo na política local. Pessoas que gostam ou 
desgostam do rumo do Governo da Venezuela. São notícias que geram apelo... 
Comentários... E, nós percebemos que tem um interesse maior por isso, do que havia, sei lá, 
há dez ou quinze anos.  Talvez temas de macroeconomia, geopolítica mais duros eu suspeito 
que são pessoas que são consumidoras do impresso, e que costumam dar mais valor para 
esses temas. Eu não sei se isso vai se manter ao longo dos próximos anos. Esse público cada 
vez consome a versão digital do Jornal, o próprio conteúdo do próprio conteúdo do Portal ... 
E para mim uma incógnita, se vai continuar havendo demanda por esse tipo de informação.  

ALMEIDA: Como é o processo de edição, considerando o conteúdo diário das agências e o 
trabalho dos correspondentes do Jornal? No dia a dia? 

CAVALHEIRO: Bom, em resumo, nós falamos com os correspondentes de manhã cedo. Eles 
oferecem a previsão deles. Nós cruzamos com ... Nós consideramos o que seja uma demanda 
.... Inevitável. As agências estão dando, e é dentro do território deles. Aí nós acertamos se 
aquele determinado tópico vai ser enviado pelos correspondentes ou se nós vamos se 
alimentar das agências. Ao longo do dia, é permanente. Quer dizer, nós estamos todo 
momento checando o que as agências estão enviando, e processando a informação, 
redesenhando mentalmente o Jornal do dia seguinte. E também redigindo rápido o que vai 
ser publicado na internet, ou não.  

ALMEIDA: Como você diferencia a produção do texto da editoria em relação a outras editorias 
do Jornal?  

CAVALHEIRO: Com certeza, é um texto que a gente presume que seja mais trabalhado, pelo 
menos em relação ao impresso, tem temas que nós sabemos que vão ser importantes, que 
vão ter um grande espaço, no dia seguinte, já de manhã.  Então nos dá um tempo maior para 
buscar contexto, interpretação, analistas, muitas vezes, a informação da política internacional, 
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por exemplo, chega uma avalanche de representantes nas últimas duas horas antes do 
fechamento. Então, o trabalho de cortar, editar, é feito com muito mais pressa que o normal.   

ALMEIDA: Então, você tem que estabelecer uma relação da notícia com o público, que muitas 
vezes não vem no texto da agência, no texto que vem do correspondente, que você vai fazer 
as adaptações?   

CAVALHEIRO: Exatamente. Tem que buscar referências que sejam compreensíveis para o 
público brasileiro. Tem mais tempo de fazer isso. Ainda que, nós tenhamos contra a questão 
do fuso. Basicamente, nós temos a cada minuto algo acontecendo em algum lugar do mundo. 
Potencialmente, nós estamos mais expostos ao imprevisto. A previsão de algumas outras 
editorias sejam mais estáveis, nesse caso. Para nós, nós temos que pesar o mais recente 
com o mais importante. 

ALMEIDA: Essa questão do fuso é interessante porque o pessoal da Reuters me explicou 
que eles têm três processos de fuso horário, um coçando pela Ásia, passa o fuso para Londres 
e depois vai para os Estados Unidos. Depois que termina nos Estados Unidos, volta de novo 
para a Ásia. Nessas 24 horas de cobertura .... 

CAVALHEIRO: Para nós, a alimentação das agências é permanente. Essa alimentação é 
decorrente do fuso, mas não é algo que se tem que planejar para ... Em relação aos 
correspondentes sim. A ação dos correspondentes na Europa é diferente da que nós temos 
com o correspondente que nós temos nos Estados Unidos. Muitas vezes, se exige que as 
matérias na Europa estejam aqui, afinal o fuso é antes, eles começaram a trabalhar antes. O 
ideal é que eles possam enviar as reportagens com antecedência. Nos Estados Unidos o fuso, 
como a gente costuma dizer na gíria: “funciona um pouco contra” muitas coisas acontecem 
no final da tarde, muito próximas do horário do fechamento. Então, para decidir, para apostar 
que aquilo vai ser potencialmente “o abre” da edição, a notícia principal, a primeira página do 
caderno. Muitas vezes exige uma certa dose de aposta. O fato não está consolidado.  

ALMEIDA: E vai para a Primeira Página?  

CAVALHEIRO: Cabe a nós avisar ao pessoal da “Primeira Página” o que ... Tal hora ... Dizer: 
“Isso é potencialmente, é grande, pequeno, já aconteceu, excepcional”. Vamos dizer assim, é 
permanente a relação com a “Primeira Página”. 

ALMEIDA:  Além do que já conversamos, o que você poderia falar mais sobre a prática do 
jornalismo na Editoria Internacional? 

CAVALHEIRO: Olha, Internacional ... No mundo acadêmico, os estudantes de jornalismo 
idealizam muito a cobertura internacional, achando muito que é uma oportunidade ... alheia a 
cobertura clássica do jornalismo. O que está acontecendo com o vivenciar outras culturas, 
estar exposto a fenômenos que costumam abrir a cabeça não só do profissional, como do ser 
humano. Conhecer outras realidades, outras formas de reagir, que nós brasileiros reagimos. 
Eu costumo dizer que, sim, a gente passa por essa experiência, eventualmente. Na cobertura 
de Internacional, fazendo viagens, fazendo coberturas de eleições, ou mesmo de catástrofes. 
A gente vivencia coisas que na rotina diária, em outras profissões, nós não conseguiríamos 
ter esse contato. E mesmo contato que outros profissionais do jornalismo em outras áreas. 
Quem trabalha só em agência ... Quem trabalha com edição tá menos exposto, a reportagem 
não tem esse contato. É verdade. Existe isso. Mas, isso é ... A gente está exposto a um 
percentual muito pequeno a essa experiência. Eu acho que a maior parte da maior parte da 
cobertura internacional é feita com edição prévia. Não só a edição que faz o fechador, o 
redator, mas de pensar o que é importante. O que pode ser importante no dia seguinte, ou 
mesmo naquele minuto. O que dessas 100 notícias que as agências estão nos mandando, o 
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que vai subir? O que dessas 100 notícias que pinaram nessa hora, nós temos que tem que 
priorizar para pôr o melhor no papel no dia seguinte. É um trabalho de jornalismo que não tem 
esse glamour, do correspondente, do enviado de guerra, do correspondente que vai para 
esses lugares exóticos. Mas, que está muito presente na realidade de quem trabalha na 
redação, na área de Internacional. Então, eu faço esse alerta com gente que está começando, 
para ... Se é esse sonho continuar nisso ... Mas, não achar que é só isso que se faz na 
cobertura.      

ALMEIDA: O correspondente que está na Europa tem uma aura ...  

CAVALHEIRO: Esse pessoal trabalha muito pela questão de fuso, como a gente falou. Eles 
começam quando nós estamos dormindo e, muitas vezes, a só terminam quando nós vamos 
dormir. Em certas ocasiões eles trabalham muitas horas seguidas. No caso de um atentado 
eles ficam trabalhando 24 horas. Muitas vezes uma questão ... Para alimentar o Portal ... tem 
uma rotina muito mais dura que se imagina. Eles têm a oportunidade de visitar países, 
entrevistar pessoas, que no cotidiano do jornalismo não está exposto. Eu já fui correspondente 
em Buenos Aires 2 anos. Posso dizer bem que, se trabalha muito, em termos de horas e 
exigência. E tem certas compensações, que é conhecer lugares, pessoas, contextos. Que não 
são muito comuns na ... Sei lá ...  Na imensa maioria dos jornalistas formados. 

ALMEIDA: E o comentarista, perdeu espaço?  

CAVALHEIRO: O comentarista, eu acho ...  Embora, não seja algo que eu diga que é a força 
clássica do jornalismo. Eu acho que é um terreno que muitos jornalistas acabam passando 
depois de cobrir por muito tempo determinados assuntos ... Eu acho que pela análise, pela 
demanda de assinantes ... O que um assinante de jornal quer ? A questão do comentarista, 
do colunista é um pedido muito frequente. Quer dizer: se a pessoa gosta do Vargas Llosa que 
é um colunista do Estadão, ela está disposta a pagar pela assinatura do Estadão. Em 
contrapartida, há uma certa popularização do colunista, né! Que fala sobre vários assuntos e 
sobre tudo, que não sei se é o ideal ...  

ALMEIDA:  Enfraquece ... 

CAVALHEIRO: É meio difícil alguém saber tudo de tudo. Então, muitas vezes, o leitor não 
tem condição prévia de diferenciar esses dois perfis. Eu diria assim, que pessoas analisadas, 
se pelo que elas estudaram ou pela experiência que elas tiveram, pelo talento mesmo, falando 
em termos de redação mesmo, de texto. Esses profissionais estão cada vez mais 
demandados. Eu não sei se tem futuro o “colunista generalista”. Uma pessoa que se propõe 
a falar de tudo, e vende o nome da pessoa mais que o conteúdo. Eu não sei se isso se tem 
vida longa. 

Final-Tempo: 46 min: 21 seg.  
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AMOSTRA - MATÉRIAS COLETADAS  
JORNAL Agência JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total 

The 
Guardian 

REUTERS 01 02 03 01 01 02 02 01 02 01 06 03 25 
Associated 

Press 
00 00 00 00 00 00 00 02 03 03 02 01 11 

Subtotal 01 02 03 01 01 02 02 03 05 04 08 04 36 
JORNAL Agência JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total 

El País REUTERS 01 00 01 01 00 01 01 00 00 00 00 00 05 

JORNAL Agência JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total 

The New York 
Times 

REUTERS 00 02 01 00 01 00 00 00 00 00 01 00 05 

JORNAL Agência JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total 

Le Fígaro REUTERS 01 01 08 04 04 03 00 02 01 01 01 02 28 

TOTAL 
Agência JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total 

REUTERS 03 05 13 06 06 06 03 03 03 02 08 05 63 
Associated 

Press 
00 00 00 00 00 00 00 02 03 03 02 01 11 

Subtotal 03 05 13 06 06 06 03 05 06 05 10 06 74 

 

PESQUISA ONLINE – El País 

REUTERS 
 MATÉRIA  Assinatura Coletado em
1. Um dia após nota de Tombini, BC mantém taxa de juros em 14,25% / 

REUTERS, Brasília / São Paulo 21 JAN 2016 - 11:28 BRST 
REUTERS /  
EL PAÍS 

01/12/2016 

2. Un juez brasileño bloquea fondos de obras olímpicas por presunto fraude / 
REUTERS, Río de Janeiro 29 MAR 2016 - 15:44 BRT 

REUTERS  01/12/2016 

3. ‘Impeachment’ de Dilma Rousseff, los pasos pendientes / 
REUTERS, São Paulo 12 ABR 2016 - 09:14 BRT 

REUTERS /  
EL PAÍS 

01/12/2016 

4. Un motorista sobrevive a un accidente tras salir disparado por un 
puente / REUTERS, Madrid 30 JUN 2016 - 08:39 BRT 

REUTERS  01/12/2016 

5. Sogra de Bernie Ecclestone é sequestrada em São Paulo / 
REUTERS, São Paulo 26 JUL 2016 - 16:14 BRT 

REUTERS  01/12/2016 

MATÉRIAS DESCARTADAS 
6. Estados Unidos pide a los  -  25 Março REUTERS  15/02/2017 
7. La OMS vincula el zika con la microcefalia en bebés / REUTERS, 

Ginebra 31 MAR 2016 - 15:02 BRT 
REUTERS 01/12/2016 

8. Golfista Rory McIlroy desiste da Olimpíada no Rio por medo do zika / 
REUTERS, Londres 22 JUN 2016 - 16:24 BRT 

REUTERS  01/12/2016 

9. Schwazer: Campeon olímpico – 08 Julho   REUTERS 15/02/2017 

10. Stepanova pide al COI que se revise su caso para ir a los Juegos / 
REUTERS, 25 JUL 2016 - 14:05 BRT 

REUTERS  01/12/2016 

11. Repsol planea – 16 Sep REUTERS  09/02/2017 
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PESQUISA ONLINE – The Guardian 

Palavras – Chave: Reuters – Brazil – 2016 / Associated Press – Brazil – 2016   
 MATÉRIA  Assinatura Coletado em

1. Brasil minimiza a ameaça de vírus Zika em vésperas de carnaval e 
Olimpíadas do Rio / Reuters, Tuesday 19 January 2016 01.31 GMT 

Reuters 17/11/2016. 

2. Petrobras enfrenta ação no suborno e propinas político escândalo/ 
Reuters in New York, Tuesday 2 February 2016 23.37 GMTLast modified on Tuesday 2 
February 201623.46 GMT 

Reuters 21/11/2016. 

3. Brasil em pleno carnaval apesar de propagação do vírus Zika / Reuters, 
Sunday 7 February 2016 20.51 GMTLast modified on Sunday 7 February 2016 23.27 GMT 

Reuters 21/11/2016. 

4. Detenção do ex-presidente brasileiro causa preocupação junto aos 
juízes sênior  / Reuters, Saturday 5 March 2016 20.32 GMT 

Reuters 17/11/2016. 

5. Ex-presidente do Brasil Lula «susceptível de assumir posição de 
gabinete» / Reuters, Tuesday 15 March 2016 05.07 GMT 

Reuters 17/11/2016. 

6. Roger Agnelli, banqueiro vinculado à Vale, 'morre em acidente de 
avião do Brasil' / Reuters, Sunday 20 March 2016 09.45 GMT 

Reuters 21/11/2016 

7. Dilma Rousseff assume a luta contra a cassação de palco global da 
ONU / Reuters in Brasília, Wednesday 20 April 2016 17 44 BST Last modified on 
Wednesday 20 April 201618.24 BST

Reuters 21/11/2016. 

8. Lula, ex-presidente do Brasil interrogado pelo caso Petrobras, diz 
relatório em segredo / Reuters in Brasília, Wednesday 4 May 2016 03.30 BST 

Reuters 17/11/2016. 

9. Brasil empresta $895m ao fundo de segurança do Rio de Janeiro para 
os Jogos Olímpicos / Reuters in Rio de Janeiro, Thursday 30 June 2016 21.49 BST 

Reuters 17/11/2016. 

10. Corpo mutilado vem parar às mãos de voleibol de Jogos Olímpicos do 
Rio / Reuters in Rio de Janeiro, Wednesday 29 June 2016 21.24 BST 

Reuters 17/11/2016. 

11. Presidente suspenso do Brasil denuncia a acusação como uma 'farsa 
política' / Reuters in Brasilia, Wednesday 6 July 2016 22.49 BST 

Reuters 17/11/2016 

12. Polícia brasileira prende libanês Hezbollah ex-membro antes das 
Olimpíadas / Reuters in Brasília, Friday 29 July 2016 19.40 BST 

Reuters 17/11/2016. 

13. Brasil joga pelo orgulho e não vingança em final de futebol dos Jogos 
Olímpicos / Reuters, Friday 19 August 2016 19.20 BST 

Reuters 17/11/2016. 

14. Ryan Lochte: Nadador acusado pela polícia de Rio falsa queixa de 
roubo / Associated Press in Rio de Janeiro, Friday 26 August 2016 07.20 BSTFirst 
published on Thursday 25 August 201623.46 BST

Associated 
Press 

28/11/2016 

15. Rio 2016: Pat Hickey libertado da prisão no Rio mas investigação 
policial continua / Associated Press, Monday 29 August 2016 23.20 BST 

Associated 
Press 

28/11/2016 

16. Rio 2016: Magistrados do Ministério público brasileiros abrem queixa 
contra Pat Hickey após detenção no Rio / Associated Press, Wednesday 7 
September 2016 11.12 BST 

Associated 
Press 

28/11/2016 

17. Rio 2016: Pat Hickey volta para lutar contra acusações de bilhetes 
ilegais de Jogos Olímpicos do Rio/ Reuters, Monday 12 September2016 
12.36ST 

Reuters 28/11/2016 

18. Acordo sobre o clima de Paris: Brasil ratifica o acordo de Paris, com a 
promessa de reduzir drasticamente as emissões / Associated Press, 
Tuesday 13 September 2016 09.56 BST

Associated 
Press 

28/11/2016 

19. Lula, ex-presidente do Brasil acusado de corrupção no escândalo de 
crise do petróleo / Reuters in Curitiba, Wednesday 14 September 2016 21.05 BST 

Reuters 17/11/2016 

20. Jogos Paraolímpicos de 2016: Atleta australiana assaltado a mão 
armada agora premiada com medalha de ouro / Australian Associated 
Press, Saturday 17 September 2016 05.30 BST

Associated 
Press 

28/11/2016 

21. Dinossauros: Cientistas anunciam a descoberta do maior dinossauro j
á encontrado no Brasil / AP, Friday 7 October 2016 02.41 BST 

Associated 
Press 

28/11/2016 

22. Mortes violentas no Brasil alcançam o pico de 58.000 em meio a 
temores de segurança olímpica / Reuters, Friday 9 October 2015 00.20 BST 

Reuters 21/11/2016.

23. Desenvolvimento global: 'Estamos escrevendo a história da Zika' um 
ano sobre a crise no Brasil / Associated Press in Recife, Tuesday 11 October 
2016 17.26 BST

Associated 
Press 

28/11/2016 
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24. Campeã Paraolímpica Carol Cooke tem medalhas de ouro roubadas 
no Rio / Australian Associated Press, Wednesday 26 October 2016 06.04 BST 

Associated 
Press 

28/11/2016 

25. Neymar deve suportar julgamento por alegada corrupção, diz Tribunal 
da Espanha / Reuters, Monday 7 November 2016 18.14 GMT 

Reuters 28/11/2016.

26. Os políticos do Brasil ligada à Petrobras, contas de projecto escândalo 
de 'sobrevivência' / Reuters in Brasília, Friday 11 November 2016 22.08 GMT 

Reuters 28/11/2016.

27. Eliminatórias da Copa de 2018 do mundo: Coutinho e Neymar 
estrelam para o Brasil e deixam a Argentina com espasmos na 
qualificação / Associated Press, Friday 11 November 2016 03.32 GMT 

Associated 
Press 

28/11/2016 

28. Polícia do Brasil usa spray de pimenta no protesto fora do Parlamento 
do Rio / Associated Press in Rio de Janeiro, Wednesday 16 November 201621.28 GMT 

Associated 
Press 

28/11/2016 

29. O ex-governador do Rio preso por acusações de 'cartelização' de 
obras públicas / Reuters in Rio de Janeiro, Thursday 17 November 2016 16.13 GMT 

Reuters 22/11/2016.

30. Procurador-geral da Espanha pede Neymar ser enviado para a prisão 
por dois anos / Reuters, Wednesday 23 November 201613.19 GMT 

Reuters 28/11/2016.

31. Brazilian clubs to loan players to Chapecoense after plane crash / Reuters 
– 29 de Novembro de 2016. 

Reuters 27/02/2017 

32. Brazil legislators vote agains’t anti-corruption bill even as nation mourns 
/ 30 de Novembro de 2016.  

Reuters 28/02/2017 

33. Brazil’s senate presidente ousted over embezzlement charges / Reuters – 
06 de Dezembro de 2016. 

Reuters 27/02/2017 

34. Brazil’s top court overturns ban on senate head Renan Calheiros / 08 de 
Dezembro de 2016. 

Associated 
Press 

28/02/2017 

35. Chapecoense defender says he was persuaded to swap seats before 
crash / 17 de Dezembro de 2016. 

Reuters 28/02/2017 

36. Brazilian companies linked to Petrobras scandal plead guilty in US Court
/ 21 de Dezembro de 2016.  

Reuters 28/02/2017 

MATÉRIAS DESCARTADAS 
 MATÉRIA  Assinatura Coletado em

37. Polo aquático nos Jogos feminino: EUA venceu a Itália para reivindicar 
um outro título olímpico / Associated Press, Friday 19 August 2016 20.59 BST 

Associated 
Press 

28/11/2016 

38. Equipe olímpica de Austrália: Kitty Chiller se defende junto a 
confederação Olímpica da Austrália após $47.000 multa como 
'impertinente nove' / Australian Associated Press, Sunday 21 August 
2016 02.28 BST

Associated 
Press 

28/11/2016 

39. Futebol feminino: Hope Solo do EUA, dada a proibição de seis meses 
para chamar Suécia 'um bando de covardes' / Associated Press, Thursday 
25 August 2016 02.58 BST 

Associated 
Press 

28/11/2016 

40. Paraolimpíadas: Brad Ness nomeado como porta-Bandeira 
Paraolímpico da Austrália / Australian Associated Press, Tuesday 6 September 
2016 01.12 BST

Associated 
Press 

28/11/2016 

41. Ryan Lochte banido da natação por 10 meses e perderá $100.000 / 
Associated Press, Thursday 8 September 2016 17.09 BST 

Associated 
Press 

28/11/2016 

42. Jogos Paraolímpicos de 2016: Brayden Davidson e Tim Disken 
ganharam ouro nos Jogos Paraolímpicos Rio para Austrália / Australian 
Associated Press, Tuesday 13 September 2016 01.02 BST

Associated 
Press 

28/11/2016 

43. Vírus Zika: Tailândia investiga casos suspeitos de microcefalia Zika-lig 
/ Reuters in Bangkok, Tuesday 27 September 2016 10.15 BST 

Reuters 28/11/2016.

44. Evento UFC Melbourne perde headliner Luke Rockhold por lesão / 
Australian Associated Press, Wednesday 2 November 201604.23 GMT 

Associated 
Press 

28/11/2016 

45. W-liga: Melbourne cidade começa a defesa de título W-League com 
vitória estreita sobre jatos / Australian Associated Press, Sunday 6 November 
2016 07.53 GMT

Associated 
Press 

28/11/2016 

46. Argentina evitar falar de crise depois de vencer o Brasil como discurso 
'catástrofe' / Reuters, Friday 11 November 2016 10.25 GMT 

Reuters 17/11/2016.

47. Lionel Messi lidera pelotão Argentina em boicote da mídia depois de 
vencer a Colômbia / Reuters, Wednesday 16 November 2016 09.31 GMT 

Reuters 22/11/2016.

48. Jürgen Klinsmann 1.000% certo que EUA fará a Copa do mundo de 
2018 apesar das perdas / Reuters, Sunday 20 November 2016 17.03 GMT 

Reuters 21/11/2016.
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49. Equipe de F1 Manor beira de aquisição pelo novo investidor / Associated 
Press, Friday 25 November 2016 18.36 GMT 

Associated 
Press 

28/11/2016 

50. Fidel Castro: Elián González elogia Fidel Castro 17 anos depois de 
infame luta por custódia / Associated Press, Monday 28 November 2016 03.13 GMT

Associated 
Press 

28/11/2016 
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PESQUISA ONLINE – The New York Times 
REUTERS 
 MATÉRIA  Assinatura Coletado em

1. C.D.C. Urges Pregnant Women to Avoid Rio Games, Citing 
Concerns Over Zika Virus / By REUTERS, FEB. 26, 2016 

REUTERS 17/11/2016 

2. Mosquito Screens to Be Used at Rio Games to Curb Zika 
Virus / By REUTERS, FEB. 27, 2016 

REUTERS 21/11/2016 

3. Brazil: Rio de Janeiro Asks for Help to Fight Crime 
By REUTERSMARCH 21, 2014 

REUTERS 21/11/2016 

4. Strike Snarls Traffic in Brazil’s Biggest City 
By REUTERSMAY 23, 2012 

REUTERS 17/11/2016 

5. Brazil: Thousands Protest Over Oil Revenues 
By REUTERSNOV. 11, 2011 

REUTERS 09/02/2017 

MATÉRIAS DESCARTADAS 
 MATÉRIA  Assinatura Coletado em 

6. Service companie’s growth slowed in January – 03 / 
Fevereiro  

Associated 
Press 

20/02/2017 

7. France prepares for return – 27 / Março Associated 
Press 

21/11/2016 

8. W.H.O. Dimisses call to move – 28 / Maio Associated 
Press 

17/02/2017 

9. Stephen Curry says he won t́ play for U.S. Olympic Team – 06 / Junho Associated 
Press 

20/02/2017 

10. Striker´s late goal secures Italy a spot – 17 / Junho Associated 
Press 

17/02/2017 

11. Megan Rapinoe makes cut as U.S. – 12 / Julho Associated 
Press 

17/02/2017 

12. Kohei Uchimura repeats in the all-around, by a fraction of a 
point – 11 / Agosto  

Associated 
Press 

20/02/2017 

13. New Focus on Arms Industry Expansion in Southeast Asia - 
By REUTERSAUG. 12, 2014 

REUTERS 21/11/2016 

14. Wall St ends lower on FBI inquiry – 28 / Outubro  Associated 
Press 

17/02/2017 

15. Brazil Is Sauber's Best Chance, Says Nasr / 
By REUTERS, NOV. 4, 2016, 2:36 A.M. E.D.T. 

REUTERS 17/11/2016 

16. Vente-Privée Sees 2016 Sales Topping $3 Billion/ 
By REUTERS NOV. 7, 2016, 11:57 A.M. E.S.T. 

REUTERS 17/11/2016 

17. Fer and De Roon Get Late Dutch Call-Ups / By REUTERS, 
NOV. 10, 2016, 9:51 A.M. E.S.T. 

REUTERS 10/11/2016 

18. Neymar scores 50th goal in Braziĺ s rout of Argentina – 11 / Novembro Associated 
Press 

17/02/2017 

19. Suedzucker Sees Brazil as Possible Area for 
Acquisitions / By REUTERS, NOV. 14, 2016, 7:18 A.M. 
E.S.T. 

REUTERS 17/11/2016 
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PESQUISA ONLINE – Le Fígaro   

Palavras chaves – Reuters Brésil 2016 / Associated Press Brésil 2016   
 MATÉRIA  Assinatura Coletado em

1. Brésil: Lula candidat à la présidence en 2018? – 17/Janeiro Reuters 21/02/2017 
2. Zika: trois décès suspects au Brésil – 11 / Fevereiro Reuters 21/02/2017 
3. Brésil: arrestation de Lula demandée – 10 / Março Reuters 21/02/2017 
4. Brésil: Lula devrait entrer au gouvernement – 15 / Março Reuters 21/02/2017 
5. Brésil: la police chasse les manifestants – 18 / Março Reuters 21/02/2017 
6. Brésil: pertes records pour Petrobras en 2015 – 21/Março Reuters 21/02/2017 
7. Brésil: le ministre des Sports démissionne à 5 mois des JO – 23 / 

Março 
Reuters 21/02/2017 

8. Brésil: la coalition de Roussef en danger - 29 / Março Reuters 21/02/2017 
9. Brésil: le parti centriste quitte la coalition de Rousseff – 29 / Março Reuters 21/02/2017 
10. Brésil: le banquier Safra accusé de corruption – 31/Março Reuters 21/02/2017 
11. Brésil: le PSD lâche Rousseff à son tour – 14 / Abril Reuters 21/02/2017 
12. Brésil: Rousseff annule une allocution nationale – 15/Abril Reuters 21/02/2017 
13. Brésil: le procureur contre Lula au gouvernement – 18/Abril Reuters 21/02/2017 
14. Brésil: forte hausse du chômage – 29 / Abril Reuters 21/02/2017 
15. Fitch dégrade la note du Brésil – 06 / Maio Reuters 21/02/2017 
16. Brésil: une commission du Sénat recommande la suspension de 

Rousseff – 06 / Maio 
Reuters 21/02/2017 

17. Brésil: réforme des retraites d'ici 30 jours – 17 / Maio Reuters 21/02/2017 
18. Zika: l'OMS s'oppose au report des JO au Brésil – 28/Maio Reuters 21/02/2017 
19. Brésil: le président Temer fragilisé – 17 / Junho Reuters 21/02/2017 
20. Un homme arrêté au Brésil pour avoir voulu éteindre la flamme 

Olympique – 27 / Junho 
Reuters 21/02/2017 

21. Brésil: le Sénat votera sur Rousseff à la fin des JO – 29 / Junho Reuters 21/02/2017 
22. Brésil: Lula menacé d'une inculpation – 26 / Agosto Reuters 21/02/2017 
23. Brésil: la présidente Dilma Rousseff destituée par le Sénat – 31 / 

Agosto 
Reuters 21/02/2017 

24. Campagne meurtrière au Brésil – 29 / Setembro Reuters 21/02/2017 
25. Brésil: Total s'allie à Petrobras - 24 / Outubro  Reuters 21/02/2017 
26. Le Brésil réduit sa prévision de croissance – 22 / Novembro Reuters 21/02/2017 
27. Brésil: cote de popularité du président en berne – 11/Dezembro Reuters 21/02/2017 
28. Engie pourrait acquérir des actifs de Petrobras - 16/Dezembro Reuters 21/02/2017 

MATÉRIAS DESCARTADAS 
 MATÉRIA  Assinatura Coletado em

29. Le secteur pétrolier va encore réduire ses investissements en 2016 
- 03 / Janeiro 

Reuters 21/02/2017 

30. Energies renouvelables: bond des investissements chinois à 
l'étranger en 2016 – 06 / Janeiro 

Reuters 21/02/2017 

31. Chiffre d'affaires record pour Renault en 2016 – 10/Fevereiro Reuters 21/02/2017 

32. LafargeHolcim supprimerait des postes en France – 13 / Novembro Reuters 21/02/2017 
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Anexo I -  Pesquisa Documental 
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