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RESUMO

Este estudo avalia, através de uma análise comparativa entre as publicações Carta Capital e 

Veja, a cobertura econômica, durante o primeiro turno das eleições 2006. O objetivo foi tra-

zer contribuições e discussões acerca das abordagens efetuadas por estas revistas, sobre o 

suporte e, também, de possíveis filiações destas publicações às correntes econômicas de 

pensamento contemporâneo, mantendo como método uma junção e diálogo da história do 

jornalismo econômico no Brasil e alguns aspectos ligados à Análise de Discurso.

Palavras Chave : Jornalismo econômico, Jornalismo de Revista, Análise de Discurso.
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            1) Introdução

A pergunta a que nos propusemos a responder neste trabalho é:  de que maneira 

articulou-se a cobertura dos assuntos econômicos no primeiro turno das Eleições de 2006, 

nas  revistas  Carta  Capital e  Veja,  através  de  suas  reportagens?  Para  que  pudéssemos 

efetivamente  arregimentar  uma  aproximação,  escolhemos  os  conceitos  de  Jornalismo 

Econômico desenvolvidos  por  Suely  Caldas  (2003),  Nilson  Lage  (2002),  Sidnei  Basile 

(2002),  Luis  Nassif  (2003),  Aylê-Salassié  Filgueiras  Quintão  (1987)  e  Marília  Scalzo 

(2004).  Utilizamos  a  associação  destes  argumentos  com  a  perspectiva  de  Análise  de 

Discurso  propostos  por  Eliseo  Verón  (2004)  e  Dominique  Maingueneau  (2005).  A 

aspiração foi buscar um termo de equalização desses pensamentos, com o intuito de atingir 

uma resposta possível para a pergunta exposta.

A  escolha,  das  revistas  Carta  Capital e  Veja,  se  deu,  primeiro  pelo  formato 

semelhante e,  segundo,  por  Veja ser  a  mais  antiga publicação nestes  moldes  ainda em 

circulação e, Carta Capital, a mais recente1, o que pode trazer contribuições comparativas 

acerca do desenvolvimento do formato e suas possibilidades. A análise centra-se em uma 

metodologia  que  une  a  avaliação  de  enunciados,  alguns  aspectos  classificatórios,  e  a 

história do jornalismo econômico brasileiro.

Dos espaços temporais passíveis de análise, optamos pelo período relacionado às 

eleições. O “clima eleitoral” normalmente aflora uma grande quantidade de pautas sobre os 
1 Carta Capital Surgiu mensal, tornou-se quinzenal, e finalmente semanal em 2001.Adotando o formato atual 
modelado pelo projeto Time Magazine. No formato revista semanal de informação variada é a mais recente 
publicação, seguida pela Revista Época (1996).
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assuntos econômicos e suas questões prospectivas2, o que possibilita um maior material de 

análise em um espaço de tempo relativamente curto (3 meses). Nas revistas de informação 

semanal, baseadas e modeladas pelo projeto Time Magazine, os assuntos são randômicos e 

aqueles de cunho econômico ganham preferência dentro dos critérios de noticiabilidade3 

jornalísticos  nos  períodos  eleitorais.  A  cobertura  feita  pela  imprensa  econômica  é 

construída, sobremaneira, em cima de análises, especulações, estimativas e prospecção de 

cenários vindouros, mais do que por fatos imediatos ou circunstanciais.

Os textos e os discursos são produções sociais e devem ser analisados considerando-

se o contexto em que os mesmos vieram à existência,  sob este aspecto tudo o que foi 

produzido  durante  as  eleições  carrega  este  “clima” eleitoral.  Alguns critérios  ligados  à 

Análise de Discurso permitem uma melhor avaliação, já que na superfície dos enunciados, 

é possível encontrar pistas e marcas deixadas pelos processos sociais que possibilitaram a 

sua produção. 

A problemática subjacente à pergunta principal e que se faz presente nesta análise 

comparativa, é a da existência de distinções de filiação ou aproximação das revistas às 

escolas de pensamento econômico modernas, por parte de Veja e Carta Capital. 

2 Uma forte demanda do jornalismo econômico, pauta-se em prognósticos, que muitas vezes servem para 
construir cenários futuros. A imprensa econômica passou a ter um papel fundamental na formação do discurso 
econômico e seus desdobramentos.

3 Segundo Wolf (2002), em seu trabalho “Teorias das comunicações de massa”, os critérios substantivos de 
noticiabilidade articulam-se essencialmente em torno de dois fatores ; a importância e o interesse as notícia e 
os valores/notícia que explicitam a operatividade da afirmação são 1º) Grau e nível hierárquico dos indivíduos 
envolvidos no acontecimento noticiável, 2º)impacto sobre a nação e sobre o interesse nacional,3º)quantidade 
de  pessoas  que  o  acontecimento  de  fato  ou  potencialmente  e  4º)  Relevância  e  significatividade  do 
acontecimento em relação aos desenvolvimentos futuros de uma determinada situação.

5



Duas vertentes de pensamento econômico têm demonstrado fôlego para debates e 

discussão acerca do modelo econômico brasileiro. Uma prega o controle rígido da inflação 

e diminuição dos gastos públicos e, outra, uma maior presença do Estado como propulsor 

de mudanças, com obras de infra-estrutura que movimentem a economia. Nos últimos anos 

este debate de projetos ganhou relevo, devido ao baixo crescimento da economia brasileira 

e do passado inflacionário do país. 

Estas  escolas  dividem-se  não  de  maneira  maniqueísta  ou  exata,  contudo, 

características  de  assimetria  básica  as  identificam em lados  opostos  de  formulação  de 

soluções  para  os  problemas  estruturais  brasileiros.  São  classificadas  como 

desenvolvimentista e  monetarista.  Dentro  dessas  correntes  de  pensamento  econômico 

existem  diferenças  internas  e  pequenas  rupturas,  mas  uma  linha  geral  de  ações  é 

perceptível, tanto numa como noutra. São estas universalidades que nos interessam, aquelas 

ligadas  às  reflexões  tronco,  que  norteiam  suas  aplicações  primeiras,  não  nos 

pormenorizando em seus detalhes, ao menos naqueles de menor interesse na forma. 

É importante  perceber  que estas  vertentes econômicas de pensamento não estão 

vinculadas necessariamente à dicotomia ideológica,  entre  direita e esquerda,  capitalistas 

liberais  e  socialistas.  É  possível  conjugações  entre  um  governo  socialista  com 

características  monetaristas  ou  liberais  com desenvolvimentistas  (mais  raro),  ou  vice  e 

versa.  São  correntes  de  pensamento  atravessadas  e  permeadas  por  outras  de  natureza 

cientifica, ideológica e política, não se trata de algo homogêneo, estável e determinado. 

Preocupamo-nos, neste trabalho, com as características gerais. 
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O Desenvolvimentismo é uma corrente econômica ligada às concepções baseadas 

no  crescimento  da  produção  e  melhorias  da  infra-estrutura.  O  Estado  tem  papel 

fundamental nestas ações, não só como promotor real deste crescimento com geração de 

empregos nos investimentos estatais, mas também na condução de políticas públicas que 

manifestam interesse em desonerar a produção industrial, com incentivos ao empresariado, 

ao empreendedorismo. Os teóricos desta corrente de pensamento acreditam que, com estes 

investimentos, possa haver uma melhoria do quadro social do país. O ícone brasileiro desta 

linha de raciocínio foi Celso Furtado4. Basicamente no desenvolvimentismo é preciso que o 

Estado  seja  forte,  não  necessariamente  em  suas  instância  físicas,  mas  em  suas  ações 

políticas, com intervencionismos pontuais que propiciem crescimento e conseqüente bem 

estar social.

Os  monetaristas  são  filiados  a  um  pensamento  que  atribui  à  moeda  um  papel 

determinante nas flutuações econômicas, seus adeptos defendem a teoria quantitativa da 

moeda  e  suas  implicações,  emissão,  inflação  e  consumo.  Identificam-se  com  uma 

interpretação da forma como a oferta de dinheiro afeta outras variáveis, como os preços, a 

produção e o emprego, contrapondo-se ao keynesianismo5, que dispõe pensamentos ligados 

a um estado forte e interveniente. Durante a década de 1970, analisava-se a demanda de 

dinheiro dos indivíduos da mesma forma que a de qualquer outro bem, dependendo da 

riqueza de cada indivíduo e do preço relativo do bem em questão. O monetarismo analisa 
4 Celso  Monteiro  Furtado  foi  um economista  brasileiro  que  versou,  em sua  obra,  acerca  idéias  sobre  o 
desenvolvimento  e  o  subdesenvolvimento,  em  um  momento  delicado  da  história  do  pensamento 
desenvolvimentista, onde outras vertentes de pensamento econômico estimulavam a adoção de políticas que 
limitavam as ações do Estado como agente interventor.

5 John Maynard Keynes era um eminente economista inglês que elaborou uma sofisticada fórmula para salvar 
o capitalismo da depressão em que se encontrava. De 1930 até 1936, ele publicou uma série de artigos e livros 
. Keynes interpretava a crise como resultado da recusa, dos capitalistas liberais, em promover investimentos, 
acreditava na força do Estado como promotor de estabilidade, um Estado eminentemente forte.
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em conjunto a demanda total de dinheiro e a oferta monetária. A Escola de pensamento, 

diga-se não oficial, foi responsável pela diminuição da inflação em diversos países, entre 

eles o Brasil. Sua característica básica é o Estado interventor somente em instâncias ligadas 

à moeda, com um Banco Central, ou entidade monetária equivalente, absorvendo o ônus de 

manter o equilíbrio do câmbio e de investimentos em moedas no País, de modo que o 

conjunto das ações mantenha controlados a inflação e o lastro em moeda internacional. 

Para  os  Monetaristas  quanto  mais  longe  o  Governo  se  mantiver  da  economia, 

melhor.  Eles  pregam o  tripé  câmbio  flutuante,  metas  de  inflação  e  superávit  primário 

(disciplina fiscal), com postura pragmática, mesmo que para isso seja necessária a defesa de 

medidas econômicas que procuram manter a economia em recessão, como altas taxas de 

juros e restrição monetária. O objetivo principal, no caso brasileiro, é a manutenção dos 

resultado obtido pelo Plano Real, de redução das taxas inflacionárias. Porém, o custo da 

queda da inflação obtida única e exclusivamente com a redução da demanda acaba por 

promover concentração de renda, desemprego e arrocho salarial. 

Em linhas gerais, a divisão entre monetaristas e desenvolvimentistas, dá-se com os 

primeiros  favoráveis  a  teses  mais  liberais,  de  não-intervenção do  Estado na  economia, 

rígido  controle  e  corte  de  despesas  públicas,  câmbio  flutuante  e  sistema  de  metas  de 

inflação. Os últimos admitiriam certo nível de gastos públicos e até uma taxa de inflação 

mais alta para estimular o crescimento da economia, com uma firme convicção de que esta 

inflação não ocorreria se pressupostos de intervenção pontual fossem aplicados. 
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Outras discussões e questões surgem a partir deste enquadramento acerca da adesão 

dos meios às escolas Desenvolvimentista ou Monetarista. É possível perceber tais filiações 

através dos enunciados apresentados nestes suportes midiáticos? Até que ponto a eleição 

presidencial  influencia  em um maior  engajamento  nas  correntes  de  pensamento?  Estes 

engajamentos são realmente possíveis de serem percebidos? São questões como essas que 

instigaram o desenvolvimento deste trabalho, de forma coadunada à pergunta principal.

Na  busca  da  resposta  nos  dedicamos  a  frentes  distintas,  mas  que  permanecem 

ligadas por instancias contextuais.  Fez-se necessário dedicarmo-nos a capítulos que são 

complementares,  mesmo  que  em  primeiro  momento  possam  parecer  estanques  e  que 

permitem uma melhor apreciação da cena de enunciação6. São eles: jornalismo econômico 

e  revista  que  antecedem  o  processo  analítico  e  propiciarão  um  melhor  entendimento, 

subsidiando-o. Nesta linha de pensamento, de capítulos na aproximação e contextualização, 

centra-se o pensamento de Eliseo Verón.

Um discurso ou um conjunto de discursos (enquanto unidades 
textuais concretas, produzidas dentro do social) não constitui um objeto 
homogêneo:  esta  noção de “discurso” não é  uma noção teórica  e sim 
puramente  descritiva.  Deste  ponto  de  vista,  consequentemente  um 
“discurso” não tem unidade própria,  todo o discurso sendo o lugar de 
manifestação de uma multiplicidade de sistemas de condições, uma rede 
de  interferências.  A  unidade  possível  de  uma  determinada  análise 
resultará,  portanto,  de  critérios  externos  aos  textos  estudados,  e  isso 
sobretudo em dois níveis:a) o que diz respeito aos critérios que dirigem a 
escolha dos  textos;  b)  o  que diz  respeito  à  finalidade da “leitura”.  A 
noção de ideologia opera justamente nesses dois níveis ao mesmo tempo; 
é ela que nos permite fundamentar a constituição do corpus de textos em 
termos de comparabilidade e de diferenças sistemáticas; também é ela 

6 Segundo  Maingueneau  e  Charaudeau,  em  seu  livro  “Dicionário  de  Análise  de  Discurso”,  Cena  de 
enunciação é a noção que, em análise do discurso,  é  frequentemente empregada em concorrência com a 
“situação de comunicação”. Mas, ao falar de “cena de enunciação”, acentua-se o fato de que a enunciação 
acontece  em  um  espaço  instituído,  definido  pelo  gênero  de  discurso,  mas  também  sobre  a  dimensão 
construtiva do discurso, que se “coloca em cena”, instaura seu próprio espaço de enunciação.
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que nos pode orientar na identificação daquilo que nos interessa dentro 
do corpus. (Eliseo Verón, 2004, p. 90)

 O discurso é construído de forma intersubjetiva e precisa ser compreendido como 

histórico e aliado a peculiaridades dos meios e formatos enunciativos. A linguagem e a 

exterioridade  são  ligadas  intimamente,  lembrando  sempre  que  esta  aproximação  é 

contrastiva em relação a alguns pontos, uma possibilidade. A escolha não exclui, e não 

pretende, outros vários ângulos aqui não explorados e, que durante o percurso desenhado 

pelo  trabalho  são  muitas  vezes  percebidos,  mas  não  esmiuçados.  Dentre  eles  estão  o 

Newsmaking7 e as relações comerciais e empresariais dos meios, com toda sua carga de 

influência. Muitas dessas possibilidades requerem análises interdisciplinares e pesquisa de 

campo com profissionais das áreas. Deteremo-nos a estudar o produto final, os enunciados. 

Voltamos a nos ligar ao pensamento de Verón.

Podemos ver que não se trata de propor uma análise “completa” 
ou “exaustiva” dos textos que compõem o corpus. Tal tarefa constituiria 
não apenas um objetivo ilusório no estado atual de nossos conhecimentos 
sobre  o  funcionamento  dos  fenômenos  discursivos  e  de  nossos 
instrumentos de análise, mas também uma tarefa definida com base numa 
concepção errônea da natureza do discurso.Ao mesmo tempo, o papel do 
conceito de  ideologia,  em relação à análise de textos, torna-se claro, a 
saber, fornecer um princípio de homogeneidade tanto à seleção de textos 
quanto à leitura. Nesse nível metodológico, portanto, o ideológico é uma 
relação entre o textual e o extra textual, relação que surge sob a forma de 
hipóteses ligando certos aspectos dos textos às condições de produção 
dos mesmos.(Eliseo Verón, 2004, p. 90)

7 Estudo  que  se  centra  na  antropologia  e  etnografia,  etimologia.  O  Newsmaking  estuda  um  grupo  (os 
jornalistas) usando os instrumentos etnográficos. Associando o grupo e a cultura, os valores compartilhados 
por estes profissionais.
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A análise de discurso explicita as construções e escolhas lexicais, que são como que 

sinais  do  envolvimento  pretendido  entre  enunciador  e  o  coenunciador,  estas  escolhas 

recebem o nome de operações de enunciação e fazem parte do contrato de leitura. Nos 

textos um produtor (enunciador) se define e também define um lugar para o destinatário 

(coenunciador). Estas definições são explicitadas através de operações de enunciação.

1.1) A escolhas dos textos 

A escolha dos enunciados foi baseada pela divisão de textos (gêneros) propostas por 

Nilson  Lage  (artigos  de  opinião,  cartas,  editoriais,  entrevistas,  reportagens,  charges  e 

quadrinhos).  O  pesquisador  separa  textos  noticiosos,  substancialmente  informativos,  de 

textos de cunho analítico, que não cuidam apenas da cobertura de um fato ou de uma série 

de fatos, mas prioritariamente de levantamento dos assuntos conforme um ângulo analítico 

e interpretativo. Lage (2002), em seu livro “Estrutura da notícia”, faz distinção entre notícia 

e reportagem.

Existem muitas construções textuais  em jornalismo. A forma irá  determinar,  em 

alguma medida, o tom do conteúdo. Para o interesse deste trabalho a forma escolhida é a 

expressa  como  “reportagem”.  Basicamente  a  dessemelhança  entre  as  reportagens  e  as 

notícias  é  o  nível  de  profundidade  analítica  e  de  relação  entre  enunciadores  e 

coenunciadores.  A notícia  esgota-se em poucas  linhas  e  aparece na forma de pirâmide 

invertida8,  com  a  preocupação  de  descrever  sucintamente  um  fato.  Reportagem,  ao 
8 Pirâmide Invertida, estilo de texto que hierarquiza as informações, a base da pirâmide fica voltado para 
cima, pois os dados mais importantes devem vir no início do texto. Essencialmente, os jornalistas colocam na 
abertura da matéria os elementos mais relevantes e interessantes do fato. As demais informações seguem em 
ordem decrescente de importância.
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contrário,  apresenta  várias  faces  do  mesmo assunto.  No caso  das  revistas  semanais  de 

informação, com enfoques muitas vezes não explorados em outros suportes impressos e 

eletrônicos.  É  o  conjunto  de  informações  resultante  de  um  trabalho  de  investigação 

jornalística. Permite diferentes estilos de texto e não contém necessariamente o lead9 e tem 

o objetivo de aprofundar a notícia num texto mais longo. 

Os aspectos quantitativos da análise, que subsidiam uma apreciação crítica sobre o 

fazer  jornalístico  com  reflexões  sobre  o  contraditório  e  formas  de  abordagem,  estão 

vinculados às classificações de coberturas econômicas e fontes de Sidnei Basile (2002). O 

pesquisador  pontua  diferenciações  entre  tipos  de  cobertura,  as  categoriza  em 

macroeconômicas,  microeconômicas  e  quanto  à  horizontalidade  e  verticalidade,  que 

estudaremos com maior  detalhe no capítulo “Jornalismo Econômico”.  Foram apontadas 

também  se  as  fontes  utilizadas  são  oficiais,  não-oficiais  (aqui  incluídos  economistas, 

especialistas,  técnicos  de  origem privada  e  profissionais  de  análise).  Estes  dados serão 

colocados em tabela, depois das análises efetuadas no material coletado. 

Seguindo a métrica estabelecida por Lage (2002) evitamos a inclusão dos espaços 

com tópicos informativos, de índices e dados mercadológicos , com não mais que 5 linhas, 

que  dão  conta  de  informações  majoritariamente  operacionais.  Possuem  um  conteúdo 

prioritariamente  informativo,  pouco  analítico  e  perspectivado.  Nesta  classificação 

9 Lead é a primeira parte de uma notícia, que fornece ao leitor a informação básica sobre o tema e pretende 
funcionar como uma linha mestre do restante da notícia, respondendo as questões principais em uma síntese. 
”Lead” é uma palavra inglesa que significa algo assemelhado a “guia”.
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encontram-se os espaços “Mais valia”, de Carta Capital e “Radar”, de Veja10. Excluímos da 

análise também as colunas e artigos assinados, por serem manifestações que não guardam 

necessária  relação  editorial  com o  meio.  Sua  importância,  no  entanto,  não  é  de  todo 

descartada para a análise da cobertura de assuntos econômicos, pois na maioria dos casos, 

seus autores,  constituem-se importantes agentes na cena enunciativa e,  com freqüência, 

servem  de  fontes  e  vozes  presentes  nos  enunciados.  Contudo,  para  efeito  de  análise 

produzem um ruído que não manifesta, ao menos de maneira direta, a “voz” do meio. As 

revistas publicam pequenas notas de rodapé com informações sobre o articulista, para a 

melhor compreensão dos pontos de vista do autor, muitas vezes serve para separar o espaço 

do restante do corpo textual do suporte.

As revistas não mantiveram, necessariamente, as reportagens de cunho econômico 

nos  mesmos  espaços  durante  o  período  estudado.  Veja variou  esta  inclusão  entre  os 

cadernos  Brasil,  Economia,  Especial,  Negócios  e  Negócios  e  Finanças.   Já  em  Carta 

Capital a inclusão manteve uma variação entre os cadernos Capital S.A, Lances e Apostas, 

Nós e o Mundo e Seu País.

As reportagens estão compreendidas entre o período de 30/06/2006 (Fim do prazo 

para postular  candidatura  estipulado pelo TSE) início oficial  e,  também, simbólico das 

campanhas, e 01/10/2006 (dia das votações em primeiro turno). A escolha da Ordem de 

exposição das revistas foi matizada pelo critério alfabético (ANEXO A).

10 Estes espaços textuais possuem importância quando refletimos acerca dos títulos que carregam. “Mais 
Valia” remete às teorias desenvolvidas pelo filósofo Karl Marx e pela palavra “Radar” é possível depreender 
um mapeamento de tudo o que ocorre no meio político e econômico. São fortes indícios e marcas para uma 
análise do contrato de leitura e as possíveis identificações ideológicas entre enunciadores e coenunciadores. 

13



2) Jornalismo Econômico

2.1) Histórico do jornalismo econômico no Brasil

Até a década de 1950 o jornalismo na área econômica era marcado pelo colunismo. 

No fim desta década e começo dos anos 1960 ocorre um forte desenvolvimento econômico 

e produtivo, promovido pelo Governo de Juscelino Kubitschek. Existe uma transição para 

uma  cobertura  mais  factual  e  os  jornais  passam  a  organizar  seções,  espaços  para  a 

economia.  Muitos  especialistas  apontam  os  anos  1960  como  fundamentais  na 

profissionalização e melhor desenvolvimento do jornalismo econômico no Brasil. Alguns 

fatores deram corpo a este novo dimensionamento da cobertura jornalístico-econômica. A 

imprensa,  depois da morte  de Assis  Chateaubriand11 ,  conheceu um ciclo de mudanças 

tecnológicas e o esmorecimento de práticas explicitamente corruptas. O fator decisivo, no 

entanto, ainda estava por vir.

A fase que consolida o jornalismo econômico ocorre após o golpe de 1964, que 

durante aquela época ainda era tratado como “revolução” 12 por grande parte dos meios de 

comunicação.  A maioria  dos  pesquisadores  acentua  este  acontecimento  histórico  como 

divisor de águas para o jornalismo especializado em economia.  Com o cerceamento de 

11 Francisco de Assis  Chateaubriand construiu um império de comunicação.  Começou em 1924,  quando 
comprou o diário O Jornal. No auge, os Diários Associados reuniam 36 jornais, 18 revistas, 36 rádios e 18 
emissoras de televisão em todo o País. A revista Cruzeiro, durante anos a mais lida do País, foi lançada por 
Chatô. Foi ele quem trouxe a televisão ao Brasil, em 1949, quando a rede Tupi foi ao ar pela primeira vez. 
Chateaubriand  não  fazia  segredo  sobre  seus  métodos.  “Com  dinheiro,  qualquer  português  compra.  A 
competência está em comprar sem dinheiro”(Livre adaptação de informações contidas no livro “Jornalismo de 
Revista”.

12 A palavra “Revolução” denota a ruptura do sistema político e social com a subseqüente formação de um 
novo sistema com apoio popular , o que não se enquadra nos moldes dos acontecimentos de 1964.
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liberdades imposto pelo novo regime, o fazer jornalístico passou a ter entraves em seus 

processos  de  apuração,  formatação  e  divulgação.  Boa  parte  da  mídia  da  época  se 

posicionou a favor do novo regime instituído e tratou de unir forças para a divulgação dos 

feitos do Governo Militar, que eram, em sua maioria, de natureza desenvolvimentista, com 

forte avanço econômico em moldes marcadamente capitalistas.

Em um segundo momento, mais especificamente após o Ato Institucional Nº5  13, 

existe um arrefecimento dos humores adesistas dos meios de comunicação e uma, ainda 

incipiente,  manifestação  de  desacordo  com  as  diretrizes  traçadas  pelos  militares.  As 

empresas  de  comunicação  jornalística  passam a  se  opor  ao  Governo de  maneira  ainda 

branda e, na impossibilidade de um confronto aberto, utilizam a cobertura dos assuntos 

econômicos para manifestar  esta contrariedade.  Ao fazer oposição de forma técnica foi 

possível driblar a censura e fazer chegar idéias aos cidadãos. Em outras áreas do conjunto 

social foi usada a poesia, a música e formas de manifestação que igualmente ludibriaram os 

censores do regime militar e fizeram chegar mensagens oblíquas, não alinhadas. Por outro 

lado, o jornalismo econômico entrou em uma fase hermética, distanciou-se do público leigo 

e deixou de cumprir o seu papel de mediador elucidativo, possibilitando acesso interacional 

somente para leitores mais “eruditos”. Acontecem então rupturas pontuais, mas de suma 

importância.  Uma  delas  foi  o  trabalho  desenvolvido  pelo  jornalista  Joelmir  Betting, 

advindo do jornalismo esportivo e que soube buscar formas de equalizar o conhecimento 

técnico e popular.

13 Ato Institucional  Nº.  5 (AI-5) entrou em vigor em 13 de dezembro de 1968, foi  o mais abrangente e 
autoritário de todos os outros atos institucionais.Revogou os dispositivos constitucionais de 67 e reforçou os 
poder do regime militar. Vigorou até 31 de dezembro de 1978.
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Até a ditadura, as matérias e pautas econômicas tinham pouco espaço nos jornais e, 

muitas vezes, eram entremeadas a outros conteúdos. Segundo as observações da jornalista 

Suely Caldas (2003), a repressão política no pós-1964 foi importante na profissionalização 

do  jornalismo  econômico  brasileiro.  Muito  embora,  o  Brasil  e  sua  sociedade,  tenham 

atravessado outros momentos de repressão política, durante o regime militar instaurado em 

1964,  o  mundo  atravessava  grandes  mudanças  e  evoluções  nas  instancias  ligadas  à 

comunicação  social.  A  repressão  fez  com que  conteúdos  politizados  explícitos  fossem 

suprimidos,  dentro deste  quadro repressivo uma alternativa  possível  foi  a  divulgação e 

anotação  de desmandos através  de  uma linguagem técnica,  neste  espaço desenvolve-se 

fortemente o jornalismo econômico, que guarda aspectos de natureza cientifica e, também, 

de forte inserção social e leiga. 

Na década de 1970, a relação de forças se dava por uma subserviência do jornalismo 

em relação ao Estado instituído. Com a derrocada do chamado “Milagre Econômico”, a 

imprensa tratou de trazer à tona as contradições do período, muitas vezes explicitando as 

divergências de condução política. Duas frases do período da ditadura são especialmente 

emblemáticas: “É preciso primeiro fazer o bolo crescer, para depois dividi-lo”, proferida 

por Delfim Neto14 e  “A economia vai bem, mas o povo vai mal”,  dita pelo Presidente 

Médici. 

14 Delfin Neto é articulista da revista Carta Capital e Deputado Federal , recentemente filiado ao PMDB, o que 
causou certas desavenças no partido, especialmente na ala ligada a antigos preceitos fundadores do MDB 
(Movimento  Democrático  Brasileiro),  partido  que  centralizou  as  oposições  ao  regime  militar,  durante  o 
bipartidarismo. 
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Dessa  forma  o  jornalismo  pode  cumprir,  apesar  da  repressão,  uma  função 

elucidativa. Neste momento uma das facetas do desenvolvimento econômico obtido durante 

o Regime Militar mostrou-se fortemente presente, a enorme desigualdade social.

Com  a  retomada  democrática  a  imprensa  buscou  uma  adaptação  participativa. 

Estimulou-se o debate, foram expostos os contraditórios nas matérias. As divergências e 

linhas de pensamento contrastantes foram revelados, baseados em discursos econômicos 

distintos. Na década de 1980, com os adventos das chamadas “Abertura” 15e “Anistia” 16, 

outros enfrentamentos e mudanças econômicas solicitaram novos tipos de cobertura.  Com 

o fim da ditadura, as falsificações de índices oficiais tornaram-se mais difíceis de ocorrer. 

Com um regime democrático as fontes oficiais foram mais pressionadas pela imprensa livre 

e entidades da sociedade civil organizada. 

15 A abertura política foi promovida iniciou-se de maneira lenta e gradual, a partir do Governo Geisel. a crise 
econômica do país e as dificuldades do regime militar agravam-se. Em 1974, o governo permite a propaganda 
eleitoral gratuita no rádio e na TV, e o partido de oposição, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), 
ganha as eleições. Em 1977, prevendo nova vitória da oposição na eleição seguinte, Geisel fecha o Congresso 
Nacional,  cassa  parlamentares.  São  alteradas  as  regras  eleitorais  para  beneficiar  a  Aliança  Renovadora 
Nacional (Arena). Mas a derrocada do sistema econômico, forçou um recuo do Governo Militar. Em 1979, o 
general João Baptista Figueiredo assume a Presidência da República até 1985. Sanciona a Lei da Anistia e 
promove uma reforma política que restabelece o pluripartidarismo. 

16 A Anistia  declara impuníveis,  por  motivo de utilidade social,  todos que perpetraram crimes de ordem 
política. O Militares não poderiam sofrer perseguição, assim como aqueles por eles perseguidos outrora. A 
Anistia promove a volta de diversos ativistas políticos para o País.
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2.2) O Economês

As reportagens econômicas, assim como todas as outras, devem responder as seis 

questões básicas que alicerçam a matéria jornalística : “O que?”, “Quem?”, “Quando?”, 

“Onde?”, “Como?” e “Por quê?”. Quanto maior a proximidade de respostas às perguntas, 

tanto melhor para o resultado final. No jornalismo especializado em economia a resposta ao 

“Por quê?” é a mais importante, relacionando as causas e os efeitos dos fatos de natureza 

econômica, buscando o papel de tradutor do discurso técnico.

A narrativa jornalística como anota Lage (2002), pode ser vista como uma forma de 

contar uma história. A diferença é que o jornalismo possui modos específicos de contar 

histórias,  respeitando  a  regras  consolidadas  pela  prática  profissional.  Este  formato  é 

consubstanciado pelas relações entre enunciador e coenunciador, os leitores são partícipes 

do processo e legitimaram esta formação textual, nos moldes de produção atual, com as 

convenções atuais.

Ao jornalismo econômico cabe o papel relevante de elemento de identificação de 

tecnicismos e sua tradução para os mais diferentes coenunciadores, equalizando as diversas 

instâncias discursivas. O que, em primeiro momento, pode parecer um código hermético, 

um  conjunto  de  informações  de  difícil  acesso,  é  de  fato  um  conhecimento  de  suma 

importância,  ajuda  no  desafio  e  sobrevivência  em  sociedade,  especialmente  naquelas 

fortemente capitalistas. No emaranhado de informações escondem-se importantes dados, 

essenciais  para  as  ações  mais  cotidianas  (tarifas  públicas,  aluguel,  Juros,  inflação  e 

emprego). O jornalismo econômico possui grande utilidade prática para a sua audiência, a 
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informação não é somente elucidativa, tem efeito nas decisões econômico-financeiras mais 

comezinhas. A linguagem, dirigida aos leigos e especialistas, deve ser acompanhada de um 

rigor  tal  que  atenda  às  duas  instâncias.  A  decodificação  de  tecnicismos  e  jargões  é 

importante para a conformação da informação a ser veiculada.

É possível perceber que o jornalista tem ainda contra o fluxo de suas ações, no 

âmbito  do  entendimento  entre  essas  partes,  o  imediatismo dos  meios  de  comunicação. 

Outros pontos podem ser  levantados  sobre esta  relação “jornalista  + meios + leitores”, 

levando-se em conta a inexatidão desses vínculos, mas que influenciam sobremaneira o 

fazer, a produção. Primeiro é perceptível que o leitor quer ter, possuir, o conhecimento e, 

também, que os meios e os jornalistas desejam persuadir e satisfazer o leitor. Nem sempre 

estes anseios conduzem a uma boa conformação da informação. O repórter é pressionado 

pelo  fazer  jornalístico  (exigências  de  venda  e  de  lucro;  pressão  dos  anunciantes,  dos 

editores,  situação  econômica;  necessidade  de  prestígio  etc.).  As  inexatidões  das  ações 

jornalísticas  normalmente  envolvem  questões  emocionais,  manifestações  de  vínculo 

ideológico, que prejudicam a informação com contraditórios não manifestos ou distorcidos. 

Muitas vezes os meios buscam na persuasão o único caminho o que prejudica a satisfação 

de desejos dos leitores (coenunciadores), que normalmente desejam os fatos cobertos com 

isenção17.

17  Isenção é , assim como a objetividade no fazer jornalístico, um dos mitos necessários para a finalização de 
material jornalístico. Mesmo que sua impossibilidade seja presente por questões até filosóficas, sua busca é 
obrigatória.  Pode-se  não  chegar  ao  ideal,  mas  sua  procura  é  essencial  para  não  cair  na  armadilha  do 
denuncismo ou ferir  questões éticas e deontológicas.  Outro ponto importante e que através dos materiais 
publicitários de promoção as revistas vendem a “isenção” ou “imparcialidade” como qualidade do meio. 
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O discurso econômico tem ganhado muita força entre as várias esferas sociais da 

contemporaneidade.  A mídia tem um papel central,  não só na formação deste discurso, 

como no papel  de  tradutor  para sociedade.  No jornalismo econômico os  sistemas e  as 

escolas  das  ciências  econômicas,  bem  como  suas  variantes  contemporâneas,  são 

importantes para a formação de um vínculo entre o enunciador e o coenunciador, em um 

sistema particularizado pela linguagem jornalística. Os fatos necessitam interpretações sob 

a ótica de encadeamentos e leis de natureza econômica, encadeamentos esses muitas vezes 

conflitantes e que necessitam da colaboração do conhecimento enciclopédico do leitor para 

sua construção compreensiva. A organização dos fatos, em jornalismo econômico, se dá 

como em um romance, com capítulos e episódios. 

As pessoas, que trabalham na interface entre a Ciência e a sociedade, são essenciais. 

Este  profissional  age  como  mediador  entre  estas  duas  esferas,  é  responsabilidade  do 

jornalista  assimilar  as  ciências  econômicas  sem  perder  o  seu  compromisso  com  a 

divulgação  das  informações  à  população  não  tão  afeita  a  categorias,  conceitos,  siglas, 

índices,  neologismos  e  palavras  estrangeiras.  O  jornalista  econômico  exerce  o  papel 

fundamental na interação entre a ciência econômica e a sociedade. O jornalista tem que 

entender o sistema de dados e hipóteses das ciências econômicas e também se preocupar 

com fechamento de uma matéria em formato palatável para o leitor leigo. É nesta tensão 

que o profissional de jornalismo, o repórter econômico, está imerso.

Um evento importante ocorrido na história recente do país, promoveu um desafio 

para o  jornalismo econômico de serviços.  Foi  o  bloqueio das contas-corrente e  contas-

poupança durante o período de Governo do Presidente Fernando Collor de Mello. O plano 
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de  ajuste  era  extremamente  complexo  e  com  falhas  técnicas.  É  clássica  a  entrevista 

concedida pela então ministra Zélia Cardoso de Mello à jornalista Lílian Witfibe . Neste 

encontro foi evidenciado todo o despreparo dos técnicos do Governo, a pouco eleito, e a 

árdua missão dos profissionais da imprensa em decifrar e demonstrar isso à população. O 

episodio  serviu  para  reforçar  os  vínculos  entre  jornalistas  e  leitores,  que  atônitos 

arregimentaram forças para compreender o “Plano Collor”18. Se naquele momento houvesse 

o abuso de uma linguagem técnica, rebuscada, este efeito de esclarecimento, elucidação, 

não seria alcançado.

O  distanciamento  entre  imprensa  e  público  é  um  risco  que  prejudica  a 

responsabilidade e função social do jornalista, especialmente aquele especializado Com o 

uso  do  “Economês”,  o  papel  elucidativo  do  jornalista  é  abandonado,  sua  função  de 

fiscalizador dos poderes se perde ou empobrece. 

Os  jornalistas  permitem-se  introduzir  no  texto  do  noticiário 
cotidiano conceitos, palavras e outros símbolos de linguagem que só tem 
sentido enquanto abstrações na área da ciência, ou enquanto práticas de 
operação  no  mundo  dos  negócios...  Além  da  contribuição  dada  para 
ritualizar ainda mais a função do Jornalismo Econômico, o uso repetido e 
constante de indicadores de preços, de custos, de produção, de consumo ou 
de liquidez, simbolizando práticas mercadológicas, atua também no sentido 
de  confundir  o  texto  da  notícia  e,  em  conseqüência,  o  leitor.  Por 
prejulgarem que alguns desses símbolos são por demais conhecidos, muitos 
jornalistas e jornais não os traduzem para o público. (Quintão, 1987, p.102)

18  No dia 16/03/1990, um dia após a sua posse, o Presidente Collor, lançou um programa de estabilização que 
promovia um gigantesco confisco, até então inédito no Brasil, de valores, com a justificativa de controle da 
inflação. Promoveu paralelamente o congelamento de preços temporário, assim como o de salários e índices 
de correção monetária. Promoveu também uma reformulação e extinção de autarquias, fundações e empresas 
públicas. Tomou ações de promoção de trocas em comércio exterior, abrindo a economia nacional para a 
competição internacional. Todo este processo envolveu a sociedade como protagonista, que se viu imersa a 
estatísticas, índices diversos de conversão. O jornalismo promoveu ações diversas com especiais elucidativos 
e programas especiais para a cobertura do Plano. 
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O Economês é um dialeto, uma forma que distancia o jornalista do grande público, 

deve sempre ser evitado. Conforme demonstra Suely Caldas (2003), o texto em jornalismo 

econômico, deve possuir a mesma simplicidade de quaisquer outras produções textuais da 

imprensa. Uma cobertura econômica deve ter a mesma simplicidade da policial, esportes, 

etc. O que muda é apenas o tema, o tom deve manter-se adequado à compreensão. Quando 

uma fonte mantém um discurso técnico ou burocrático, o jornalista tem que saber sobre 

aquilo  que  o  conteúdo  aponta  e  transcrevê-lo  da  maneira  mais  espartana  possível.  O 

jornalismo econômico bem escrito deve ser simples, claro, direcionado para o público-alvo, 

preciso e inteligível

2.3) Fontes e Polifonia

Todo texto é heterogêneo quanto à sua enunciação, ele é sempre o resultado de um 

conjunto de vozes, cuja autoria fica marcada de maneira direta ou indireta, herdeiras de 

outras vozes pré-existentes e coexistentes. O jornalismo econômico é um lugar de intensa 

circulação e produção de sentido. É um discurso dialógico polifônico19. Produz, elabora e 

repercute  sentidos  em  comunhão  com  coenunciadores,  através  de  rotinas  peculiares  e 

contratos de leitura específicos . Quanto à polifonia, é importante fazer uma ressalva, no 

jornalismo nem sempre um grande número de fontes reflete um texto polifônico. Um texto 

que apresente quatro fontes, na superfície pode dar a entender que é polifônico, mas muitas 

19 Segundo Maingueneau e Charaudeau (2004), polifonia é um termo emprestado da música, que alude ao fato 
de que os textos veiculam, na maior parte dos casos, muitos pontos de vista diferentes: o autor pode fazer falar 
várias vozes ao longo do seu texto. O conceito de “polifonia” está relacionado aos estudos desenvolvidos por 
Bakhtin.
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vezes analisado em profundidade demonstra o oposto. Não raro estas fontes refletem uma 

mesma perspectiva, filiadas a um mesmo interesse, inscritas na mesma posição de sujeito. 

Estas fontes podem apenas complementarem-se e, neste caso, constituem-se em um mesmo 

enunciador, num texto monofônico.

Na apuração, conforme anota Basile (2003), é importante a diversidade das fontes. 

Não se trata apenas de ouvir o outro lado, como pedem os princípios quase pétreos do 

jornalismo. Tratando-se de assuntos econômicos é importante perceber as nuances entre 

aquilo  que  é  percebido  na  sociedade  e  o  discurso  que  é  apregoado  pelas  ciências 

econômicas,  sempre  empreendendo  um  papel  educativo,  incentivando  o  conhecimento 

enciclopédico do leitor

Na  história  das  coberturas  da  economia  brasileira,  as  fontes  principais  de 

informação são:  as  oficiais  e  as  vozes  de  especialistas  (aqui  normalmente  em discurso 

direto). Elas competem e são as “vozes” que possuem maior incidência nas páginas dos 

noticiários impressos. Estas forças são o que se chama “Mercado”, entidade enigmática, 

que muitas vezes parece ter vida própria e independente,  mas que nada mais é do que 

compradores  e  vendedores em trocas financeiras  constantes,  em um fluxo que envolve 

agentes financeiros mercantis e governamentais.

Perceber  os  locutores  de  um  discurso  é  relativamente  fácil,  mas  perceber  os 

discursos, pelas marcas de identificação deixadas nos enunciados produzidos, é uma tarefa 

um  tanto  mais  difícil.  Essas  pistas  encontram-se  nas  fontes  citadas  (em  off,  indicada 

explicitamente, indiretamente), se a reportagem é assinada ou não, etc. Uma importante 
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constatação  é  perceber  se  o  discurso  é  polifônico  ou  não,  este  particular  possui  maior 

importância nos enunciados jornalísticos. A relação enunciativa entre jornalistas e fontes é 

importante para constatar-se a variação de vozes de um discurso e o contraditório.

O contraditório é uma dos mitos fundadores do bom jornalismo e que o faz digno de 

sua função pública. Um texto jornalístico polifônico é algo a ser perseguido para o bem de 

suas  funções  sociais.   Em um texto mesmo que não exista  uma grande quantidade de 

locutores, é possível perceber a polifonia. Os bons articulistas utilizam-se deste expediente 

para  construir  enunciados  com  força  de  reflexão.  Muitos  locutores  não  representam 

polifonia  e,  poucos,  monofonia.  Será  a  articulação  de  idéias  que  fará  de  um  texto 

monofônico ou polifônico.  Há que se perceber que existe um grande número de frases 

tiradas  de  um  contexto  original  e,  posteriormente,  “encaixadas”  a  um  raciocínio 

previamente definido, as fontes podem até ser diversas, mas o discurso toma um corpo 

monofônico. Todo fato possui muitos ângulos. O leitor quando bem informado pode captar 

mais de uma perspectiva através do enunciado construído, busca no texto os dados que 

permitem  compor  um  quadro  mais  completo,  mais  próximo  do  todo  ou,  ainda,  uma 

conformação mais equânime de angulações. 

Polifônico e Monofônico, neste trabalho remetem as qualidades de voz única ou 

plural, não somente na quantidade de atores, mas nas formatações discursivas uníssonas ou 

com características múltiplas, estas últimas mais aptas para o melhor enquadramento do 

fazer jornalístico, pois possibilita um dimensionamento mais completo de um tema, assunto 

ou notícia pontual.
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O jornalismo econômico implica em relações estreitas com as fontes, este contato 

não é casual ou episódico, é uma característica do jornalismo especializado em geral. Existe 

ainda a possibilidade das fontes transformarem-se em manancial  de notícias reservadas, 

segredando  acontecimentos.  Mas,  a  feitura  de  reportagens  requer  investigação,  deve-se 

checar a consistência das informações, para só então transformar boatos e confissões dadas 

amiúde em informação jornalística. A troca de informações entre repórter e fonte é, na 

maioria das vezes, baseada em relações de confiança que se mantêm por anos a fio. Mas 

nem por isso, o jornalista deve deixar de confirmar as informações com outras fontes. Seu 

dever é com a verdade e sua credibilidade junto ao leitor precisa ser mantida para que o 

veículo não se comprometa com notas falsas plantadas por fontes inescrupulosas.

Na tipificação de fontes no jornalismo econômico, é comum a sua classificação em 

duas instancias,  são elas :  “Oficiais” e “Não-oficiais”.  A escolha destas fontes obedece 

critérios ligados de sua acessibilidade, de importância e busca de contraditório.

.  Oficiais  : Mantidas  pelo  Estado,  por  poderes  ligados  aos  organismos 

governamentais.  São  os  Ministérios,  a  Presidência  da  República,  o  Banco  Central 

(autoridade monetária responsável pela política de juros e possui relativa independência 

técnica  no  Brasil).  As  fontes  oficiais  são  responsáveis  por  explicitar  as  políticas  e 

execuções das ações econômicas e financeiras

.  Não Oficiais : são os operadores de valores e câmbio, corretoras, empresários, 

economistas,  que  emprestam  ao  noticiário  posições  acerca  de  boatos,  transações  e 

perspectivas futuras. As principais fontes não-oficiais são os especialistas acadêmicos (em 
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sua maioria economistas), técnicos bancários, operadores de mercado e empresários.  Estas 

vozes estão presentes nos meios de forma muito intensa.

2.4) Fontes e uso do Discurso Direto

O discurso direto propõe-se a reproduzir a fala do personagem, exatamente como 

ela fora proferida. É como se o enunciador desse uma mensagem em código para o co-

enunciador.  Algo  como:  a  responsabilidade  pelo  conteúdo  deste  fragmento  é  do 

entrevistado  e  não  nosso  (suporte,  meio).   O  Discurso  Direto  deve  ser  limitado  no 

jornalismo, reservado para declarações de importância inequívoca, pois no texto impresso 

corre-se  o  risco  de  serem descontextualizadas,  deformadas  sobremaneira.  O efeito  oral 

guarda hesitações, interjeições e gestualidade que não são transpostos para o meio impresso 

quando uma “fala” é citada sem as devidas considerações acerca de seu contexto primeiro. 

O melhor caminho é a interpretação, pois coloca em situação de análise o enunciado citado 

e  permite  que  o  meio  e  o  jornalista  expressem sua  responsabilidade  interpretativa.  A 

situação de enunciação do discurso citado muitas vezes precisa ser elucidada, o que, não 

raro, é negligenciado. 

Diferentemente  da modalização em discurso segundo,  o  discurso 
direto  (DD)  não  se  contenta  em  eximir  o  enunciador  de  qualquer 
responsabilidade, mas ainda simula restituir as falas citadas e se caracteriza 
pelo fato de dissociar claramente as duas situações de enunciação : a do 
discurso citante e a do discurso citado. Como o referente de um embreante 
é  identificado  graças  ao  ambiente  físico  de  sua  enunciação,  quando  a 
mudança de ambiente, os embreantes não são mais interpretáveis sem a 
ajuda  do  discurso  citante.  É  ao  discurso  citante  que  cabe  explicitar  a 
referência dos embreantes do discurso que ele cita. Como essa explicação é 
deixada ao  encargo do  discurso citante,  o  grau  de precisão pode  variar 
muito de um texto para outro. (Maingueneau, 2005, pág. 140)
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Maingueneau  (2005)  anota  que  o  discurso  direto  não  termina  na  isenção  de 

responsabilidade  do  enunciador  sobre  aquilo  que  foi  produzido  no  fragmento  textual, 

simula ainda uma reprodução das “falas” e dissocia duas instancias da enunciação a do 

discurso citante e a do discurso citado. As fronteiras entre o discurso citado e o citante são 

representadas por travessões, aspas (elementos tipográficos). Se no futuro estas “falas” se 

tornarem comprometedoras ou incorretas, a responsabilidade passa a ser do citado. Ao usar 

o discurso indireto, o enunciador que cita não propõe a reprodução das manifestações e 

palavras do citado exatamente como elas foram ditas, mas somente a passar o conteúdo do 

pensamento, transcrevendo-os com suas próprias palavras.

Para que as aspas sejam decifradas adequadamente, é necessária 
uma conivência mínima entre o enunciador e o leitor. Cada interpretação 
bem-sucedida reforçará esse sentimento de conivência. O enunciador que 
faz  uso  das  aspas,  conscientemente  ou  não,  deve  construir  para  si  uma 
determinada representação dos seus leitores, para antecipar sua capacidade 
de  interpretação:  ele  colocará  aspas  onde  presume que  é  isso  o  que se 
espera dele (ou então, onde não se espera, para surpreender, para provocar 
um  choque).  Por  seu  lado,  o  leitor  deve  construir  uma  determinada 
representação  do  universo  ideológico  do  enunciador  para  conseguir  ter 
sucesso na interpretação pretendida. (Maingueneau, 2005 pág. 153)
 

O uso de discurso direto e indireto híbrido nos meios também revela cumplicidade 

com o público a que se dirige, explicitando vínculos com o contrato de leitura estabelecido 

entre enunciadores e coenunciadores. 
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2.5) Classificação de Coberturas Econômicas

O  jornalismo  econômico  possui  poucos  Fait  Divers20 e  sua  cobertura  gira  e  é 

produzida normalmente em uma remissão ao conhecimento enciclopédico do coenunciador 

e de relações de continuidade. A seqüencialidade é um aspecto muito presente na imprensa 

especializada em economia,  que se  organiza,  assim como a própria  ciência econômica, 

através de um conjunto e sucessão de acontecimentos e processos peculiares. As rotinas da 

imprensa devem incluir relações com as teorias econômicas. Para que seja feita uma boa 

cobertura  jornalística  especializada  em  economia  é  preciso  que  o  profissional  esteja 

inteirado da maioria das vertentes de pensamento e seus desdobramentos.

Segundo Basile (2002), as coberturas econômicas dividem-se em Vertical (Setorial) 

e Horizontal (Geográfica), Macroecômica e Microeconômica.

. Vertical – É uma cobertura setorial, permite diagnosticar qual setor vai bem, qual 

vai mal e como se dá a relação entre eles. A estrutura vertical procura articulação entre 

“fatias” de uma determinada atividade, afina situações de limite entre um setor e outro, 

busca  adequar  situações  históricas  e  perceber  onde  estão  as  oportunidades  de  ação 

mercadológica.

20 Segundo Lage (2002), no livro “Estrutura da notícia”, chama-se de fait-divers a notícia que se baseia numa 
contradição interior, isto é, independe para ser compreendida de uma situação externa – seja ela política, 
econômica, científica, artística etc. (BARTHES, 1971). Os elementos contraditórios podem ser causa e efeito, 
coincidências aberrantes, relações paradoxais entre uma expectativa e um desfecho e situações de cúmulo, 
entre  outras.  É  uma  das  raras  situações  em  que  o  contexto  (tempo  e  lugar,  por  exemplo)  não  parece 
significativo, ainda que a antítese se baseie em valores ou crenças: um bispo preso em um cabaré,  uma 
velhinha que resiste e derrota jovens assaltantes e por aí em diante. Diríamos que a compreensão depende 
apenas da memória léxica.
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.  Horizontal  – Neste  tipo de cobertura,  o  aspecto que mais  se  destaca  é  a  sua 

preocupação  com especificidades  locais,  as  contradições  que  fazem de  um local,  uma 

região, ser diferente, apresentar peculiaridades que adequam-se a um determinado modo de 

ser, se portar, frente aos problemas universais e localizados (específicos).

.Macroeconômica –  Dá ênfase  às  políticas  empreendidas  pelos  setores  estatais, 

incluindo salários, inflação e preços. Na cobertura macroeconômica as pautas decorrem na 

maioria das vezes das ações de instancias estatais e o contraditório é baseado sobremaneira 

em fontes ligadas aos círculos acadêmicos e entidades organizadas, em conjunção com as 

opiniões do Estado. A macroeconomia é também uma instancia de estudos das ciências 

econômicas, que focaliza o comportamento do sistema econômico como um todo, possui 

como objeto de estudo as relações estatísticas. Ocupa-se ainda das condições necessárias ao 

desenvolvimento econômico bem como de seus significados, custos e benefícios. Procura 

também determinar as causas e os efeitos da inflação e das elevações gerais dos níveis de 

preços como um todo. 

O foco centra-se análise das variáveis agregadas: produção nacional total,  renda, 

desemprego,  balança  de  pagamentos  e  taxa  de  inflação.  A  diferença  principal  com  a 

microeconômica é que esta estuda a composição da produção e os determinantes da oferta e 

da  procura  de  bens  e  serviços,  como  se  inter-relacionam  nos  mercados  e  como  são 

determinados seus preços relativos. Também ressalta a importância das variações do nível 

de  produção  e  emprego,  como  movimentos  equilibradores  que  permitiriam  igualar  o 
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investimento e a reserva, determinando-se assim o nível de equilíbrio da renda nacional 

total e da produção nacional.

.Microeconômica  -  A  cobertura  preocupa-se  com  os  agentes  econômicos,  as 

empresas, os profissionais na organização de negócios. As ações de cunho competitivo, na 

busca  de  lucro  saem  da  atomização.  A  integração  e  organização  entre  estes  agentes 

normalmente são objetos das reportagens. É um tipo de cobertura que parte do particular 

para o Geral, um jornalismo indutivo, é aqui que aparece algumas vezes o inusitado. É uma 

cobertura elaborada com vistas a determinar as condições gerais de equilíbrio da economia 

a  partir  do  comportamento  dos  agentes  econômicos  individuais  -  produtores  e 

consumidores. Pode ser considerada como um ramo tradicionalmente ligado à ideologia do 

individualismo e do liberalismo.

Os conceitos básicos que norteiam este tipo de cobertura são aqueles que se ocupam 

em  descrever  a  forma  como  os  indivíduos  ou  as  famílias  (economias  domésticas) 

determinam sua procura de bens e serviços; as formas como as empresas decidem o que e 

quantos bens e serviços produzirão e com que combinação de fatores de produção; e o 

modo como os mercados relacionam a oferta e a procura.

Algumas  subeditorias  também  são  facilmente  identificáveis,  não  raro  aparecem 

conjugadas,  misturadas  em  uma  reportagem.  São  classificadas  em  Infra-estrutura, 

Finanças e Negócios e Serviços. 
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.Infra-estrutura  –  Ligadas  principalmente  ao  setor  público,  investimentos  em 

transportes,  comunicações,  telefonia,  meios  de  comunicação  (radio  e  teledifusão), 

combustíveis,  recursos  hidrelétricos,  agências  de  regulagem.  Cuida  de  circunstâncias 

conjugadas  a  instalações  e  equipamentos,  processamento  de  matérias-primas.  Abrange 

indústria  extrativa  mineral,  ferrovias,  hidrovias,  rodovias,  navegação  e  siderurgia.  Na 

concepção marxista,  que  aqui  neste  trabalho  possui  menos  relevância,  a  infra-estrutura 

designa a base econômica da sociedade, o modo de produção dominante, o conjunto das 

relações  de  produção,  esta  instância  determinaria  a  superestrutura  política  e  social 

historicamente correspondente.

.Negócios  e  Finanças  –  Mercado  financeiro21,  bolsas,  títulos  públicos,  juros, 

bancos, Banco Central , especulação. É importante ressaltar também, que o relacionamento 

do  jornalismo  com  a  economia  influencia  nas  tomadas  de  decisões  e  estratégias  no 

ambiente de negócios e finanças. Voltada a transações empresariais, estatais e iniciativa 

privada,  fusões,  aquisições  separações,  parcerias.  O  jornalismo  ganhou  importância  na 

formação do discurso econômico no contexto das novas tecnologias e o aumento do fluxo 

de  informações,  vai  servir  de  instrumento  para  tomada  de  decisões,  invocarem  novos 

conceitos e compartilhar percepções.

.Serviços - A necessidade de didatismo é uma das marcas deste jornalismo.Questões 

relacionadas a índices de reajuste da casa própria,  de poupança,  de aposentadorias,  etc. 

21 O termo mercado, no sentido geral, designa um grupo de vendedores e compradores, que explicitam as 
condições das trocas através de negociações diversas. No caso do mercado financeiro, estas condições de 
negociações são diferenciadas, pois envolvem não só a troca mercantil propriamente dita, quanto às trocas de 
moedas estrangeiras oriundas destas transações e, também, as relações de mudanças no quadro de acionistas 
(de maneira simplista, partes participativas e societárias das empresas).
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Toma corpo no Plano Cruzado e atinge momentos complicados na sucessão de medidas 

econômicas  promulgadas  pelo  Governo  a  partir  do  Plano  Collor.  Os  jornais  foram 

impelidos a explicar as mudanças ocorridas no dia-a-dia de empresas e pessoas, quais as 

novas regras e os efeitos práticos das medidas. Durante a ditadura militar o jornalismo 

deixou  de  ser  gradativamente  instrumento  publicitário  do  regime,  para  um  jornalismo 

prestador de serviços, com o esfacelamento do “milagre econômico”, a associação com a 

redemocratização, surgiu o jornalismo cidadão.  

2.6) As Eleições e as pautas econômicas históricas

Como  já  foi  dito,  a  construção  de  textos  não  ocorre  em  um  lugar 

descontextualizado, as pautas jornalísticas dependem das circunstâncias que se assoberbam 

em dado  contexto  histórico,  esta  característica  das  pautas  é  especialmente  visível  nos 

períodos de eleição.  Os assuntos passam a ser mais imediatamente vinculados ao último 

mandato e questões prospectivas.

Até a década de 1960 as campanhas eleitorais eram ainda muito ligadas aos espaços 

públicos22 (ruas  e  praças),  os  comícios  e  carreatas  exerciam um papel  fomentador,  de 

conquista de votos. Não existia ainda o horário eleitoral obrigatório, as propagandas eram 

feitas através de compras de espaços nos meios.  O rádio e o meio impresso (jornais  e 

revistas) é que possuíam a força motriz de divulgação de idéias aprofundadas, a TV era 

22 Espaço público - O espaço público é considerado como aquele que, dentro do território urbano tradicional 
(especialmente nas cidades capitalistas, onde a presença do privado é predominante), seja de uso comum e 
posse coletiva (pertence ao poder público). A rua é considerada o espaço público por excelência.
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incipiente.  A cobertura  era  regionalizada e  não abrangia ainda a  dimensão de  um país 

continental. Nos anos 1970 e 1980 a televisão revolucionou a cobertura de assuntos, entre 

eles  os  econômicos.  Foi  possível  perceber  soluções  que  atenderam  aos  interesses  dos 

telespectadores, especialmente na subeditoria de serviços. Esta editoria caracteriza-se pela 

mais primária função do jornalismo, que é servir à maioria dos cidadãos. Os demais meios 

tornaram-se  participantes  dessa  indexação,  deste  ordenamento  de  funções  jornalístico-

participativas.  A  população  menos  “instruída”  pôde  perceber  as  nuances  das  decisões 

econômicas, adequar suas ações. 

O regime militar deixou um legado de descontrole inflacionário. Para lidar com esta 

herança, inclusive cultural, foi necessário um amadurecimento por parte da população. A 

década de 1980, especialmente, e o início da década de 1990 constituiu um período em que 

a  população  brasileira  vivia  atormentada  pelos  problemas  ocasionados  pela  inflação,  é 

impossível  dissociar  estas circunstâncias emocionais  das eleitorais.  Os Presidentes civis 

após 1985 empreenderam cinco planos econômicos e criaram seis novas moedas até 1994. 

Este amadurecimento ocorreu em paralelo com o político e a volta da possibilidade de 

escolha, do exercício do voto. A inflação mina as forças produtivas e destrói a economia 

nacional, a desvalorização rápida do dinheiro prejudicava sobremaneira os mais pobres e, 

tornavam a vida daqueles mais remediados uma busca constante por aplicações de curto 

prazo em cadernetas de poupança e outras modalidades de rendimento bancário, muitas 

vezes com correção diária, o que, não raro, era limitado a valores mais altos. A população 

que não possuía nem ao menos uma conta bancária tornava-se a mais prejudicada, pois não 

tinha  como proteger  seu dinheiro da desvalorização,  a  inflação descontrolada acirrou a 

concentração de renda. Neste contexto, em que pouquíssimos ganhavam e muitos perdiam, 
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a inflação tornou-se o inimigo número um dos brasileiros, o que se refletiu imediatamente 

nas campanhas eleitorais.

A eleição majoritária de 2006 tem uma característica peculiar, que a diferencia das 

demais. É a primeira vez que ocorre no Brasil pela quinta vez consecutiva uma eleição. O 

“recorde” anterior deu-se durante o período que antecedeu o período da ditadura militar, 

com quatro  eleições  diretas  em seqüência  (1945,1950,1955 e  1960).  É  um marco,  que 

define  o  amadurecimento  das  disputas  democráticas,  com  a  população  mais  afeita  as 

instancias  e  poderes  de  decisão  (propaganda  política,  a  questão  dos  turnos,  urnas 

eletrônicas, ambiente político e imprensa livre).

1989 – Plano Cruzado e a hiperinflação

O Plano Cruzado foi um marco de adesão popular aos ditames técnicos e políticos. 

O Presidente José Sarney, que tomou posse em um momento de forte comoção popular, 

solicitou a ajuda dos “Brasileiros e Brasileiras”, para construir um plano econômico que 

tivesse efeito no controle da inflação. Houve mudança de moeda, que deu nome ao plano, o 

Cruzado.  Foi  um  momento  especialmente  marcante  para  o  jornalismo  econômico.  A 

população saiu às ruas em uma cruzada de fiscalização e esperança, a derrocada do plano 

econômico deu-se através de falhas de concepção e trouxe um efeito de insatisfação muito 

grande, seguiram-se outros Planos (Bresser e Verão) que não obtiveram o efeito desejado. 

O ápice da insatisfação deu-se durante as eleições de 1989, a primeira eleição direta depois 

de 29 anos. Depois de um período de controle inflacionário, o Brasil estava entregue ao seu 
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exato oposto, a hiperinflação23.  O tema que tomou conta dos debates econômicos foi o 

descontrole inflacionário e seus conseqüentes efeitos sociais.

1994 – Plano Real 

O Plano Real24 trouxe muitas mudanças nas ações da população. Aquilo que era um 

sonho para a grande maioria da sociedade, durante os anos 1980, se tornou fato concreto, 

que  era  a  possibilidade  de  planejar  ações  de  compras  de  mercadorias  a  prazo  com 

estabilidade.  Na  eleição  de  1994,  este  efeito  “democrático”  se  fez  contundente.  O 

inescapável apelo às realizações domésticas, a “Cerveja” a um real, ao “frango” a um real. 

A  classe  média  pôde  viajar  para  países  diversos  com uma  paridade  de  “um-para-um” 

(USD=R$).  Durante  um  longo  tempo  (em  termos  econômicos),  esta  faceta  foi 

artificialmente  possível,  graças  à  banda  cambial25.  Após  a  abertura  financeira  e  a 

renegociação da dívida externa,  em 1992,  foi  possibilitada  a  reintegração  do  Brasil  no 

mercado de crédito internacional e a promoção das reformas liberais, a fim de que o Estado 

brasileiro se ajustasse como um Estado neoliberal, com privatizações e aberturas ao capital 

externo nos setores de infra-estrutura, a flexibilização de direitos trabalhistas e políticas 

23 Hiperinflação caracteriza-se quando a taxa de inflação ultrapassa 50% ao mês. Nesses casos, a economia 
pode entrar em colapso. No Brasil houve hiperinflação em 1989-90, tendo atingido um pico em março de 
1990, com 81% ao mês.A inflação só foi controlada em julho de 1994, com a entrada do Real, substituindo o 
Cruzeiro  Real  (R$  1=  CR$  2750).  O  que  ocorre  é  um encarecimento  rápido  dos  produtos,  recessão  e 
desvalorização acentuada da moeda.

24 O Plano Real foi feito sob o governo de Itamar Franco e idealizado pela equipe econômica liderada pelo 
então ministro da fazenda Fernando Henrique Cardoso, promoveu a estabilização monetária. Organizado em 
etapas, o plano resultaria no fim de quase três décadas de inflação elevada e na substituição da antiga moeda 
pelo Real, a partir de primeiro de julho de 1994.

25  É a banda ou limite determinado pelo Governo de então para a flutuação do real frente ao dólar. O sistema 
brasileiro  foi  adotado  em março  de  1995.Sempre  que  o Real  se  desvalorizava  frente  ao  Dólar  o  Bacen 
intervinha vendendo moeda estrangeira em patamares adequados para promover um recuo nas cotações. Este 
sistema promovia uma equiparação artificial.
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monetárias austeras conjugadas com ajustes fiscais26 exigidos pelo FMI27, mesmo que para 

tanto houvesse uma diminuição de investimento em áreas sociais.

 1998 - Estabilidade da moeda e desvalorização cambial

Durante  a  sucessão  de  1998  o  assunto  que  tomou  conta  dos  noticiários  foi  a 

eminente possibilidade de desvalorização do Real frente ao Dólar, até então a única moeda 

estabelecidamente “forte” 28.  Através do sistema de bandas foi possível uma articulação do 

Banco Central,  conjugada com outros fatores financeiros, de uma efetiva vinculação da 

moeda “Real” ao “Dólar”, em quase “um-para-um”. A desvalorização era controlada de 

modo  artificial  e  a  inflação  conseqüente  deste  processo  foi  domesticada  através  de 

mecanismos ligados a uma majoração de juros (Selic)29, que tornaram o País um risco para 

investimentos empreendedores e, ao mesmo tempo, um atrativo para o capital volátil da 

especulação. Houve a injeção de US$ 40 bilhões de reais pelo FMI, o que evitou o colapso 

financeiro e deu sobrevida ao modelo econômico.

26 Ajuste Fiscal é a tentativa do Governo federal de gastar menos do que arrecada.

27 FMI  (Fundo  Monetário  Internacional)  foi  criado  em  1945  e  tem  como  objetivo  básico  zelar  pela 
estabilidade  do  sistema  monetário  internacional,  notadamente  através  da  promoção  da  cooperação  e  da 
consulta em assuntos monetários entre os seus 181 países membros, entre eles o Brasil.

28 Ainda não existia o Euro, que foi instituído na forma de cédulas e moedas em Janeiro de 2002, e como 
moeda escritural desde janeiro de 1999.

29 É a taxa básica de juros da economia, por ser usada em operações entre bancos e ter influência sobre os 
juros  de  toda  a  economia.  A taxa  brasileira  é  uma  das  mais  altas  do  mundo,  atraindo  para  o  mercado 
financeiro o dinheiro de natureza especulativa que poderia ser investido em atividade produtiva. É definida 
periodicamente pelo Banco Central,  em reuniões  do Copom. O Comitê de  Política Monetária  é  o  órgão 
decisório da política monetária do Bacen, responsável por estabelecer a meta para a taxa Selic. O Comitê foi 
criado em junho de 1996 com o objetivo de estabelecer um ritual adequado ao processo decisório de política 
monetária e aprimorar sua transparência.
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Neste  momento  o  país  enfrentava  problemas  relacionados  aos  processos  de 

Privatizações  solicitados,  em  certa  medida,  pelo  FMI.  O  “Saneamento”  de  processos 

governamentais, o alinhamento a uma cartilha neoliberal30 estava em curso. Os países em 

desenvolvimento  deveriam  articular  ações  que  prestigiassem  a  iniciativa  Privada.  Os 

Grupos empresariais  estariam mais  aptos  a  deliberar  ações  de  natureza  mercantil,  pois 

seriam estes os “naturais” agentes destes empreendimentos de troca.  Porem os processos 

de privatização pecaram pela falta de transparência e geraram diversas manifestações de 

trabalhadores  de  empresas  estatais.  Paralelamente  alguns  escândalos  de  ordem política 

afetavam a imagem do país, especialmente aqueles vinculados ao advento da reeleição, um 

instituto  incentivado  pelo  governo  eleito  em 1994.   O processo  eleitoral  se  deu  neste 

ambiente  hostil,  ligado  a  problemas  internacionais  como  as  crises  do  México  e  da 

Argentina. O Governo manteve o dólar controlado até a reeleição e promoveu a impopular 

desvalorização no segundo mandato. A visão quase consensual na virada de 1998 para 1999 

era de que a taxa de câmbio estava em um nível insustentável, o que se confirmou. 

O patrimônio  público  vendido  com as  privatizações  serviu  para  abater  a  dívida 

pública interna e os juros altos pra aumentá-la. Em 1994 a dívida interna era equivalente a 

R$ 69 bilhões e, em 1998, havia saltado para R$ 343 bilhões, a dívida encontra-se hoje na 

casa de um trilhão de reais.

30 Apesar de desgastado, o termo “neoliberal” se refere às políticas liberais adotadas por governos nacionais a 
partir  do fim do século XX, inspiradas no liberalismo clássico. Prega o Estado mínimo e valorização da 
competição entre as empresas.

37



2002 – Carta aos brasileiros

O Plano Real foi vitorioso no controle da inflação, mas falhou na criação de postos 

de trabalho e crescimento da área produtiva, que sofreu duplamente pelo impacto dos juros 

em  patamares  muito  elevados.  A  taxa  selic  manteve-se  alta  no  segundo  mandato  de 

Fernando Henrique Cardoso e inibiu investimentos estrangeiros na área produtiva e tolheu 

o crédito bancário às classes mais populares. 

Paralelamente, a candidatura de Luis Inácio Lula da Silva tomou muita força junto 

aos segmentos mais populares e  classe média.  Esta  perspectiva de um Governo mais à 

esquerda no espectro político fez com que o Risco Brasil31 subisse a patamares nunca antes 

alcançados e hoje, com o distanciamento histórico, foi classificado como “Risco Lula”. A 

ação  da  candidatura  petista  foi  confeccionar  a  “Carta  aos  brasileiros”,  onde  prometia 

segurança  na  condução  da  economia.  Esta  carta  serviu  para  tranqüilizar  investidores  e 

agentes de mercado. Prometeu continuidades e crescimento. Lula venceu o pleito.

31 O Risco Brasil é uma quantificação do risco de se investir no país. É expresso em pontos ou em taxa ao ano, 
dado pela diferença entre o que se recebe para investir no Brasil, através de seus diversos títulos, em relação 
aos títulos do tesouro dos EUA, considerados os ativos mais seguros do mundo.
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3) Revista 

As revistas possuem amplo alcance. Tanto em termos de público quanto em termos 

territoriais. Ao analisar os investimentos em propaganda, notamos que a revista é a terceira 

mídia mais utilizada32 pelo mercado publicitário atrás,  respectivamente,  dos veículos de 

comunicação televisão e jornal.  Revistas tomam para si  o papel de divulgar, de melhor 

esclarecer e aprofundar assuntos. Desempenham um papel pedagógico, com o objetivo de 

favorecer uma melhor compreensão. Estes suportes possuem certas peculiaridades que os 

distinguem de  outros  meios  impressos,  especialmente  naquilo  que  diz  respeito  às  suas 

formatações textuais. Usualmente é utilizado o jogo de palavras e expressões informais. 

Existe espaço para graça e bom humor. As revistas soltam a palavra, lembram muitas vezes 

a linguagem literária. O termo magazine (revista), segundo Marília Scalzo (2004), surge 

especificamente em 1704, em Londres (Inglaterra), com um formato assemelhado com um 

livro, mas com objetivos e público diferenciado, com assuntos esmiuçados. O magazine, de 

fato, é mais aprofundado que os jornais e menos que os livros, algo intermediário , que 

guarda características tanto de um, como de outro. Os títulos da época transitam por várias 

estéticas.  Um  diferencial  das  revistas  em  relação  aos  outros  suportes  é  o  formato,  a 

facilidade de transporte e leitura, o que acaba estreitando os vínculos de ordem emocional 

com os coenunciadores.

Um ponto que diferencia visivelmente a revista dos outros meios de 
comunicação  impressa  é  o  seu  formato.  Ela  é  fácil  de  carregar,  de 
guardar, de colocar em uma estante e colecionar. Não suja as mãos como 

32 Segundo dados do Projeto Inter-Meios, o Revista situa-se somente atrás dos meios TV e Jornal. Através dos 
números apresentados pelo projeto, é possível saber quanto se investe em mídia no país, em cada região e a 
participação de cada tipo de mídia no volume nacional e regional.Projeto Inter-Meios fornece, mês a mês, o 
total nacional desses investimentos, distribuído por região e por tipo de mídia. 
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os jornais, cabe na mochila e disfarçada dentro de um caderno, na hora da 
aula. Seu papel e impressão também garantem uma qualidade de leitura- 
do texto e da imagem – invejável. (Scalzo, 2004, p;39)

Os  embreantes  de  tempo,  as  palavras  ou  expressões  que  ancoram  a  situação 

enunciativa  no  seu  aspecto  temporal,  nas  revistas  ou  são  evitados  ou  minimizados.  A 

princípio, a Revista tem uma data de validade informacional mais extensa que a maioria 

dos meios impressos. 

A importância que se percebe nos Jornais, do tempo presente (com expressões e 

palavras como “hoje”, “agora”, “ontem”, “acontece”, etc.), nas revistas é evitado. A revista 

trata o leitor de você, fala com ele com intimidade. Os títulos e chamadas não contém 

necessariamente verbos que lhes confiram atualidade. O subtítulo das chamadas e títulos é 

que cumprem este papel de informar do que se trata a matéria/reportagem

Não se concebe, também que uma revista semanal de informação apresente somente 

pontos de vista, angulações, que foram exploradas pelos jornais e periódicos eletrônicos 

diários. Faz-se preciso explorar olhares exclusivos. A periodicidade as diferencia dos outros 

meios.  O  jornalista  e  o  meio  raciocinam em cima  da  periodicidade,  em seu  exercício 

produtivo, e na necessidade e interesses de seus leitores (coenunciadores).
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3.1)  Revista de Informação Semanal,  Veja e  Carta Capital,  um breve  relato 

histórico

A revista de notícias semanais, de caráter informativo e interpretativo, é um produto 

do desenvolvimento dos meios de comunicação impressos. Este nicho foi criado devido ao 

surgimento da revista Time, nos Estados Unidos nos anos 20.  A Time Magazine foi criada 

com o intuito de produzir informação para pessoas que não dispunham de tempo e que, 

mesmo ocupadas  com afazeres  os  mais  diversos,  possuíam a  intenção  de  manterem-se 

informadas sobre instâncias variadas (política, economia, cultura, etc.). A idéia era trazer 

notícias  da  semana  do  país  e  do  mundo,  organizadas  em seções  e  narradas  de  modo 

sintético e sistemático, com informações cuidadosamente pesquisadas e checadas.  Com 

essas  premissas  básicas  de  Time foi  produzido  um gênero  de  revista  que  é  facilmente 

reconhecível,  contudo  de  difícil  definição,  algo  como uma Revista  de  variedades  com 

aprofundamento pontual.  Falando diretamente com o leitor sobre conteúdos de interesse 

específico  na  linguagem que  ele  vivencia,  as  revistas  se  tornam ainda  mais  íntimas e, 

porque  não  dizer,  cúmplices  de seus  públicos.  Há uma revista  certa  para cada  tipo  de 

consumidor e há um consumidor certo para cada tipo de revista. 

A trajetória histórica que levou até os formatos de Veja e Carta Capital, tem início 

com as revistas Realidade e Cruzeiro. A primeira utilizou o formato estabelecido pelo New 

Journalim33 pela primeira vez no Brasil, abordava temas variados e alguns polêmicos para a 

época. A segunda inaugurou as coberturas fotográficas no Brasil, fundada pelo empresário 

Assis Chateaubriand, a revista estabelece uma nova linguagem na imprensa nacional, por 
33 No New Journalism (Novo Jornalismo) a objetividade e enxutez estilística perderam espaço para um fazer 
mais ligado à Literatura, emprestando um tom pessoal e explicitamente subjetivo às narrativas. 
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meio da publicação de grandes reportagens, com especial atenção ao fotojornalismo. Chega 

a vender 700 mil exemplares semanais na década de 1950. Outra publicação de relevância 

no período foi a revista  Visão,  criada para conquistar um público específico, seria uma 

revista voltada aos “homens de negócio” , em 1966. 

Veja é a revista de informação semanal mais lida e vendida do país, é a única revista 

do  mundo a  desfrutar  de  tal  posição em seu  ambiente  doméstico.  Nos outros  países  a 

segmentação é um fator muito forte e nenhuma revista de assuntos genéricos desfruta dessa 

posição, nem mesmo a precursora Time tem esta penetração em seu país. Normalmente as 

revistas que ocupam este posicionamento de vendas são aquelas vinculadas às celebridades 

ou especializadas em Televisão. Veja enfrentou problemas com a Ditadura Militar durante 

seus primeiros sete anos, além de prejuízos de ordem financeira, estabilizou-se e hoje é a 

quarta revista de informação mais vendida do mundo, atrás de Time, Newsweek e US News 

& World Report. 

Os  assinantes,  em  Veja, correspondem  a  80%  dos  leitores.  A  fidelização  leva 

também a  formatos  que  agradem a  estes  assinantes,  em uma troca  facilitada  por  uma 

tiragem  fixa.  É  possível,  inclusive,  concluir  que  esta  “estabilidade”  cerceie  ímpetos 

experimentalistas. O fato de disporem de um perfil específico, com dados de ordem pessoal 

e  mercadológica,  como  renda,  gostos  e  preferências,  quantidade  de  bens,  costumes  e 

escolhas de lazer, ajudam a construir um local para o leitor (coenunciador) por parte dos 

enunciadores. Veja possui uma tiragem média de 1,1 milhões de exemplares.
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O jornalista Mino Carta34 possui profunda ligação com ambas as revistas, dirigiu a 

equipe criadora da revistas Veja e Carta Capital, da qual é diretor de redação. A história do 

jornalista  está  intimamente  vinculada  ao  desenvolvimento  das  revistas  de  informação 

semanal, além da primeira e da última (até o presente momento), dirigiu a Isto É, criou a 

revista  Exame,  especializada em economia e negócios.  Falar destes suportes implica na 

menção de seu nome e sua polêmica figura.

A Carta Capital teve seu início em tiragem semanal, em 2001, antes foi mensal e 

quinzenal,  estava mais ligada à política e economia,  adquiriu o formato assemelhado à 

precursora Time Magazine, talvez seja a que mais se assemelha em volume de textos a esta 

publicação americana. Carta Capital possui uma tiragem média de 65 mil exemplares.

3.2) O Contrato de leitura

A enunciação é um episódio único. Este acontecimento possui um enunciado, um 

destinatário (que aqui preferimos o termo co-enunciador), uma circunstância temporal e um 

local  específico.  O  enunciado  é  a  reprodução  textual  deste  conjunto  de  operações 

singulares. O enunciado é o texto além de sua forma morfológica. Uma frase não nos dá a 

sua acepção completa se ficarmos nos limites de sua estrutura gramatical, o discurso se 

forma através da relação entre o enunciador e o co-enunciador e o contexto histórico que os 

cercam.  Utilizamos  neste  trabalho  a  palavra  “enunciado”  como sinônimo de  texto  e  a 

“enunciação” como um acontecimento multideterminado.  O primeiro pesquisador a adotar 

34 Tem sido criticado por suas posições políticas, muitas vezes de apoio à agenda dos presidentes Luís Inácio 
Lula da Silva e Hugo Chávez e de oposição à política externa dos Estados Unidos da América. Em 2000, 
lançou o livro “O Castelo de Âmbar”, em que relata o relacionamento promíscuo entre governantes.
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o  termo  “contrato  de  leitura”  como  um  pacto  de  fidelização.  Foi  Eliseo  Verón,  que 

arregimentou metodologicamente pistas que possibilitam a aproximação deste pacto entre 

produtores e receptores, enunciadores e coenunciadores.

O sucesso de um suporte da imprensa escrita é moderado pela sua 
capacidade de :

.  de  propor  um  contrato  que  se  articule  corretamente  aos 
“objetivos”, às motivações, aos interesses, aos conteúdos do imaginário do 
ponto visado.

.  de  fazer  evoluir  seu  contrato  de  leitura  de  modo a  “seguir”  a 
evolução sócio-cultural do leitorado preservando o vínculo.

. de modificar seu contrato de leitura se a situação concorrencial o 
exige, fazendo-o uma coerente.

A  primeira  questão  que  se  coloca  é  de  saber  como,  por  quais 
mecanismos, em qual nível de funcionamento do discurso de um suporte 
impresso se constrói o contrato de leitura.(Eliseo Verón, 1999, p.5) 

Adotamos o termo discurso  como as  diversas  formas de  construção  textual  que 

marcam  a  relação  entre  enunciadores  (produtores)  e  coenunciadores  (leitores,  fontes, 

anunciantes). Uma contextualização plena, absoluta, é uma impossibilidade, mas algumas 

variantes são importantes para a condução de um pensamento analítico. As marcas textuais 

são  válidas  para  uma  investigação,  se  confrontadas  com  o  contexto  das  quais  são 

constitutivas  e  construtivas.Uma  perspectiva  de  sujeito  enunciativo  para  a  Análise  de 

Discurso, é que ele é um sujeito imerso, que sofre coerções e contradições sociais. 

Não diremos que o discurso intervém em um contexto, como se o 
contexto fosse somente uma moldura, um cenário; na realidade, não existe 
discurso senão contextualizado. Sabemos que não se pode verdadeiramente 
atribuir um sentido a um enunciado fora de contexto; o “mesmo” enunciado 
em  dois  lugares  distintos  corresponde  a  dois  discursos  distintos.  Além 
disso, o discurso contribui para definir seu contexto, podendo modificá-lo 
no  curso  da  enunciação.  Por  exemplo,  dois  coenunciadores  podem 
conversar  de  igual  para  igual,  de  amigo  para  amigo  e,  após  terem 
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conversado durante alguns minutos, estabelecerem entre si novas relações 
(um  dos  dois  pode  adotar  o  estatuto  de  médico,  o  outro  de  paciente 
etc.).(Maingueneau, 2004, p. 54)

O contrato de leitura evidencia não só as aspirações dos enunciadores de manterem-

se como veículo, mas também as dos coenunciadores(leitores) em suas aspirações de ordem 

cultural, social e política. Estes “quereres” redimensionam constantemente este pacto.  O 

contrato de leitura é diferente de mídia para mídia, de suporte para suporte, é uma relação 

que busca fidelidade entre o enunciador e coenunciador. Em uma revista, mesmo que se 

apresentem conteúdos novos e pequenas mudanças a cada nova edição, é possível perceber 

marcas que indicam repetições, de cumplicidade com um projeto que a caracteriza como 

“aquela revista”. São relações de textos com textos, imagens com textos, chamadas, títulos, 

subtítulos, etc. Estas continuidades reforçam o pacto.

Um  contrato  significa  uma  cooperação,  é  preciso  respeitar  regras,  criá-las  e 

conhecer, de maneira tácita, as penas por sua transgressão. No jornalismo é isto que ampara 

o sucesso da relação, que se qualifica também em seu sucesso comercial, em tiragem e 

vendagem. A percepção deste contrato não é tarefa fácil, seus componentes contratuais não 

são visíveis de maneira clara, são reminiscências. 

Dizer que o gênero de discurso é um contrato significa afirmar que 
ele é fundamentalmente cooperativo e regido por normas. Todo gênero de 
discurso exige daqueles que dele participam a aceitação de certo número de 
regras  mutuamente  conhecidas  e  as  sanções  previstas  para  quem  as 
transgredir. Evidentemente, esse ‘contrato’ não necessita ser objeto de um 
acordo  explícito;  “É  justamente  porque  o  contrato  de  comunicação  é 
fundador do ato de linguagem que ele inclui a  sua própria validação. O 
outro  interlocutor-destinatário  é  considerado  como  subscrevendo 
antecipadamente os termos do contrato. Um jornalista assume o contrato 
implicado pelo  genro de discurso  do  qual  participa;  um  fait  divers,  por 
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exemplo, deve ser verídico (relatar somente a verdade), apresentar um tema 
adequado ao fait divers (um incêndio m um celeiro e não um acontecimento 
político, conter todas as informações necessárias á compreensão (conforme 
os  famosos  “quem?”,  “quando?”,  “onde?”...),  não  pressupor  quaisquer 
saberes  que  não  sejam os  de  seu  leitor-modelo.  De  forma  recíproca,  é 
natural que o leitor de um  fait divers espere que sejam respeitadas essas 
normas que correspondem ás suas expectativas em relação ao gênero, e não 
poderá  avaliar  negativamente  o  texto  se  elas  forem  respeitadas. 
(Maingueneau, 2004, pág.69)

A análise desse “contrato de leitura” permite delimitar as peculiaridades de uma 

publicação  e  o  modo  como  é  construída  a  relação  com  seus  coenunciadores.  Estas 

peculiaridades  residem  tanto  nos  textos  quanto  nas  formas  que  são  escolhidas  para  a 

comunicação. Esse tratamento dos conteúdos (textos) inclui estratégias de natureza verbal, 

infográfica e imagética. Este manejamento é muito importante para uma aproximação sobre 

as hipóteses de natureza ideológicas que podem ser construídas.

Um dos aspectos neste quadro é que as notícias ajudam a construir uma “realidade” 

e seus prognósticos são capazes de influenciar o futuro. A constituição dos textos e seus 

usos  estão  intimamente  associados  ao  poder.  Os  leitores  e  os  meios  pactuam  e  são 

construtores desse “contrato de leitura”, constantemente retificado, alterado. A leitura de 

uma revista produz várias identificações. O consumidor reconhece a “sua revista” em meio 

a  uma imensa gama de  outras  disponíveis  no mercado e  se  identifica  com ela,  produz 

vínculos de natureza emocional e subjetiva com o meio. Toda revista, assim como todos os 

meios, procura formas específicas de dirigir-se a seu público, de interpelá-lo e criar vínculo. 

Dessa relação dependerá o êxito ou rejeição de suas propostas comunicativas. O que faz 

uma pessoa adquirir, comprar uma publicação em detrimento de outras várias? O que faz 
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uma pessoa optar por fazer uma assinatura de uma determinada revista em meio a várias 

outras publicações similares? A resposta está no “contrato de leitura”. 

Os  textos  são  integrantes  de  uma  conformação  social  e  não  algo  de  caráter 

instrumental,  alheio às pressões proporcionadas por esta  imersão.  Esta característica  do 

texto permite inferir que a comunicação nos meios massivos é feita pela interação e troca 

efetiva entre enunciadores. Neste sentido anota Dominique Maingueneau (2004, p. 54)

Se admitirmos que o discurso é interativo, que ele mobiliza dois 
parceiros, torna-se difícil nomear “destinatário” o interlocutor, pois, assim, 
a impressão é a de que a enunciação caminha em sentido único, que ela é 
apenas  a  expressão  do  pensamento  de  um  locutor  que  se  dirige  a  um 
destinatário passivo. Por isso, acompanhando o lingüista Antoine Culioli, 
não falaremos mais de “destinatário”, mas de  co-enunciador. Empregado 
no  plural  e  sem  hífen,  coenunciadores designará  os  dois  parceiros  do 
discurso.

Em  um  discurso  sobre  economia,  estão  presentes  vários  outros  discursos.  A 

polifonia,  a  fala  simultânea  de  várias  vozes,  é  uma  característica  do  discurso  e, 

sobremaneira, naquele jornalístico. Os textos, os enunciados, são uma produção de várias 

vozes que se organizam em oposição, comunhão e seqüencialidade.  

Um ponto importante a ser abordado é o conceito de fato relevante. A decisão sobre 

o que é efetivamente notícia, e deste modo merecedora de divulgação, irá variar de acordo 

com o chamado público alvo do jornal. Este “público alvo”, não necessariamente é um 

coenunciador presente de forma incisiva, mas é uma construção do meio em relação á sua 

própria constituição como meio, equalizando interesses publicitários e mercadológicos35. A 

35 Foram percebidos neste trabalho anúncios de agentes bancários, que são importantes coenunciadores do 
discurso econômico e do jornalismo econômicos (lembrando que estes não são estanques). Os anúncios de 
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partir dessa tensão mercadológica, com a presunção de hábitos de um leitor ideal, e o fazer 

jornalístico, é que se dá a construção textual, os enunciados. O fato relevante é aquele que 

constrói  uma  relação  com  o  contrato  de  leitura  e,  também,  atende  aos  interesses 

mercadológicos, que possuem na prospecção um de seus matizes básicos. O jornalismo, 

através de seus aspectos de interação social, articulados através de seus canais de difusão, 

permite  a  transmissão  de  informação  permeada  de  interesse  e  expectativas.  Nesses 

interesses podemos inserir aqueles vinculados a uma maior vendagem, e nas expectativas a 

surpresa  e  coerência  com tratamento  isonômico  de  informações.  O  jornalismo  não  dá 

somente a conhecer, ele produz sentido de maneira sinergética com interesses e sociedade 

insaciada.  

primeira e segunda página são os mais caros dentro dos espaços publicitários das revistas semanais, e são 
estes os espaços ocupados pela propaganda dos Bancos. Não podemos desprezar o peso desta configuração e 
sua influência nas abordagens e textos de cunho econômico. Estes são vetores de poder importantes e que 
certamente influenciam na constituição do meio. Não foram analisados diretamente, mas são constitutivos e 
construtores do corpus analisado. A publicidade fornece modelos, gostos, valores que possuem afinidade com 
a construção e relação estabelecida entre enunciador e coenunciador.
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4) Análise

A análise dos enunciados perpassa dois âmbitos distintos, mas complementares. A 

primeira  é  de  natureza  qualitativa,  anotamos  a  presença  de  fontes  “oficiais”  e  “não-

oficiais”, a manifestação de contraditório e , também, a classificação do tipo de cobertura, 

se  Macroeconômica  ou  Microeconômica,  Vertical  ou  Horizontal  e  subeditorias.  Estas 

informações  serão  organizadas  através  de  tabela  no  final  do  capítulo,  com  posterior 

apreciação  interpretativa.  A  segunda,  e  mais  subjetiva,  será  a  análise  da  enunciação  e 

enunciados,  procurando perceber  indícios que nos permitam perceber  peculiaridades do 

posicionamento pactuado entre enunciadores e coenunciadores e acepções manifestamente 

ligadas  às  escolas  econômicas  monetarista  e  desenvolvimentista.  As  reportagens 

(enunciados) não possuem remissão informativa relativa às suas páginas e edições, todas 

elas estão dispostas no ANEXO B, com estas indicações.

Título da Reportagem: “Risco calculado”

Revista : Carta Capital

Seção: Capital S/A.

Edição n.º: 400

Classificação de cobertura: Microeconômica/ Vertical.

Subeditoria : Serviços/ Negócios e Finanças

Classificação das fontes : Oficiais / Não-Oficiais
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Fontes  manifestas:  Gestores  de  Fundos36,  Banco  Central  e  Andib  (Associação 

Nacional de Bancos de Investimento)

Reportagem Assinada: Márcia Pinheiro

Anotações acerca da polifonia, monofonia, contraditório e enunciação: Maneja 

um distanciamento  estratégico  do  objeto  da  reportagem,  mostra-se  em um patamar  de 

conhecimento  equivalente  ao  do  leitor.  Um  efeito  que  traz  uma  proximidade  entre  o 

enunciador  e  o  coenunciador,  ainda  que  de  maneira  estilística.  Matéria  de  tom 

eminentemente didático, que versa sobre as escolhas possíveis em fundos de investimento.

O boxe intitulado “Um investimento ainda para poucos” aprofunda as relações com 

os coenunciadores (leitores), faz colocações acerca da distribuição dos cotistas de fundos de 

investimento pelo País. Através de uma operação aritmética estima em 4 milhões o número 

de cotistas no Brasil e sugere uma distorção deste resultado e o número total de habitantes 

do Brasil que perfaz 180 milhões. Aqui percebemos alguns traços de certo incomodo do 

sujeito revista com esta situação de distorção de ordem sócio-econômica.

Há cerca de 10 milhões de cotistas de fundos de investimento no 
país. Não existem estatísticas sobre quantas são as pessoas físicas que tem 
recursos para aplicar. Segundo a Andib, 39% dos ativos totais da industria 
estão em suas mãos. Considerando-se que o ticket médio desse cotista é 
menor do que os indivíduos situados no topo da pirâmide de renda têm mais 
de  uma  aplicação,  pode-se  estimar,  grosso  modo,  que  4  milhões  de 
brasileiros  têm  acesso  a  esse  seleto  grupo,  em  uma  população  de  180 
milhões  de  habitantes.  Não  são  muitos,  portanto,  aqueles  que  já 
ultrapassaram a fase da caderneta de poupança. O que dirá daqueles que 
mal conseguem sobreviver com seus parcos rendimentos.

36 Os  fundos  são  administrados  por  empresas  gestoras  de  fundos,  responsáveis  pela  aproximação  entre 
empreendedores e investidor e pela avaliação do empreendimento. 
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Houve respeito ao contraditório, as vozes presentes não se manifestam como um 

sujeito único.  Não foi  possível  identificar filiações explicitas  às escolas de pensamento 

Desenvolvimentista  ou  Monetarista  através  do  enunciado,  que  até  por  ser  de  uma 

subeditoria ligada a serviços torna mais difícil colocações que denotem este tipo de adesão.

Título da Reportagem: “Aposta arriscada”

Revista : Veja

Seção: Negócios

Edição n.º: 1963

Classificação de cobertura: Macroeconômica, Vertical

Subeditoria: Infra-estrutura.

Classificação das fontes : Não-Oficiais

Fontes manifestas: Acadêmicas, Empresariais (em off), sindicato das empresas de 

Navegação (que são classificados como “compradores de navios”).

Reportagem Assinada: Ronaldo Soares

Anotações  acerca  da  polifonia,  monofonia,  contraditório  e  enunciação  :  A 

reportagem inicia-se com um jogo de palavras : “O Governo brasileiro acaba de embarcar, 

sem passagem de volta, em uma aventura de alto risco”, uma clara alusão ao assunto de 

infra-estrutura naval. O verbo “Embarcar”, no âmbito popular, dá a entender que aquele que 

é o agente da ação está sujeito a intempéries, algo como um caminho tortuoso e de difícil 

regresso. A reportagem dá a entender que o investimento do Governo na Industria Naval 

Brasileira  não  possui  a  melhor  condução  estratégica.  Usa  o  verbo  “ressuscitar”  para 

designar a atual situação em que se encontra o setor, ou seja, morto. 
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O objetivo declarado é a tentativa de ressuscitar a indústria naval 
brasileira, que teve seu auge nos anos 70, mas foi à bancarrota já na metade 
da década seguinte. É essa a questão central que se coloca. O Brasil pode 
estar  partindo para  a retomada de uma indústria  capaz de gerar  15 000 
empregos diretos e tornar-se novamente referência mundial ou enterrar 6 
bilhões  de dólares  bem no fundo do bolso de  estaleiros  inviáveis e  das 
mesmas empreiteiras (sim, elas estão no negócio) de sempre. A aposta pode 
até ser boa, mas a banca precisa estar muito atenta. 

A palavra “banca”, como instância observadora, revela alguma acepção acadêmica 

ou  de  júri  e,  estes  jurados  conformam o conjunto  da  sociedade,  ao menos de  maneira 

presumida. O enunciador coloca em suspeição a capacidade dos parceiros (as empreiteiras) 

em recuperar o setor. Para expressar esta dúvida utiliza o comentário entre parênteses : 

“Sim, elas estão no negócio”, uma constatação que manifesta surpresa e apreensão. Uma 

forma de compartilhar com o coenunciador o preconceito recorrente contra este tipo de 

empresário,  buscando  na  generalização  um  refúgio  possível  e  confortável  dentro  do 

espectro discursivo, demonstrando um vínculo que se aproxima de uma conversa informal.

Faz um paralelo com a Coréia, que se tornou líder do setor e faz a ressalva de que 

foram “despejados” 70 milhões para  conseguir  esta  liderança,  isso para  que ele  (setor) 

começasse  a  “andar  com as  próprias  pernas”.  A  palavra  “despejar”  denota  algo  como 

desperdício, o que evidencia uma contradição entre investir e despejar. 

O exemplo mundial mais bem-sucedido desse tipo de investimento 
governamental é a Coréia do Sul. O país iniciou um programa de incentivo 
à  indústria  naval  na  década  de  70,  inspirado,  por  sua  vez,  no  modelo 
japonês de então, de criar grandes conglomerados industriais. Valendo-se 
do menor custo de mão-de-obra e da situação cambial mais favorável, a 
Coréia levou a melhor e virou líder no setor . Tudo isso, no entanto, foi 
feito à custa de um investimento de 70 bilhões de dólares, continuamente 
despejados ao longo de sete anos para que o setor começasse a andar com 
as  próprias  pernas.  Esse  dinheiro  foi  colocado  na  infra-estrutura  e  em 
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financiamentos. O país volta e meia é acusado na Organização Mundial do 
Comércio (OMC) de subsidiar ilegalmente o setor. De qualquer forma, já 
no início dos anos 80, a participação coreana no mercado mundial saltou de 
5% para 28%. 

O  sujeito  revista  Veja,  no  corpo  da  matéria,  entende  que  o  Brasil  não  possui 

condições de investimento para que o setor se desenvolva a contento e lança dúvidas acerca 

da competência governamental para executar a missão. Reforçam as colocações acerca de 

um  Estado  desprovido  de  atribuições  ligadas  as  percepções  de  mercado,  como 

empreendedor de mudanças. Texto polifônico, mas sem respeito ao contraditório, posto que 

não é ouvida a voz do principal agente de ações, o Governo.

Título da Reportagem: “A hora certa do câmbio” 

Revista : Carta Capital

Seção: Capital S/A

Edição n.º: 401

Classificação de cobertura: Macroeconômica/ Vertical.

Subeditoria: Serviços

Classificação das fontes : Não-oficiais

Fontes manifestas: Agentes de Mercado

Reportagem Assinada: Márcia Pinheiro

Anotações  acerca  da  polifonia,  monofonia,  contraditório  e  enunciação  : 

Reportagem de fundo emotivo e de exaltação de bons tempos, chegando a lembrar o estilo 

comunicacional publicitário.
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Julho chegou, os aeroportos estão cheios e os vôos internacionais, 
lotados. Há o efeito Varig na super ocupação, mas é o real valorizado que 
dá  mais  uma  chance  de  se  concretizar  a  sonhada  viagem  ao  exterior. 
Roteiros traçados,  boa hora para administrar  dólares  ou euros que serão 
gastos. Fazer câmbio é apenas um exercício de planejamento. 

Tudo  em  tom de  crônica,  próximos  das  escolhas  textuais  literárias,  próprio  da 

Revista.  Faz  elogio  ao  real  valorizado e  expõe  o  lado  positivo  desta  situação  para  os 

viajantes, um manifesto adesista às ações governamentais e de recado explicito à classe 

consumidora dessas mercadorias.

A reportagem faz remissão histórica e produz explicação para a situação atual do 

câmbio de moedas estrangeiras e faz crítica ao Governo de FHC. Não se houve a voz das 

autoridades  monetárias  do  passado,  citadas  no  enunciado.  O  texto  não  possui  este 

contraditório. Texto monofônico.

Título da Reportagem: “O elefante virou formiga’”. 

Revista : Veja

Seção : Brasil

Edição n.º: 1964

Classificação de cobertura: Macroeconomia/ Vertical.

Subeditoria: Infra-estrutura

Classificação das fontes : Não-oficiais

Fontes  manifestas:  Economistas  da  PUC-RJ  e  ganhador  do  Prêmio  Nobel  de 

economia (em citação a sua obra, sem ouvi-lo diretamente).

Reportagem Assinada: Giuliano Guandalia.
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Anotações  acerca  da  polifonia,  monofonia,  contraditório  e  enunciação  :  A 

reportagem  faz  elogio  à  estabilidade  econômica  promovida  pelo  “Plano  real”37e  a 

continuidade das ações do Governo Lula nesta política específica, denota uma aderência do 

sujeito revista às táticas monetaristas do atual governo.

Em março de 1990, a inflação mensal brasileira chegou ao ápice 
histórico de  82,4%.  Naquele  ambiente,  os  salários  perdiam 80% de seu 
valor em um trimestre e 2% em um único dia. Os mais ricos conseguiam 
proteger seus recursos em aplicações financeiras. Os mais pobres tinham o 
orçamento esmagado pela perda acelerada do poder de compra da moeda. 
Esse processo só foi  revertido após o Plano Real,  quando o elefante da 
inflação  saiu  de  cena.  O  país  vive  hoje,  ao  contrário,  uma  situação 
praticamente inédita de inflação em queda, crescimento em alta e melhora 
na  distribuição  de  renda.  Estima-se  que,  entre  2003  e  2006,  a  inflação 
acumulada  será  de  29,3% –  a  se  confirmar  esse  cenário,  o  mandato do 
presidente Lula será o de menor inflação da história.

Traça um cenário prospectivo e decreta que o Elefante (inflação) virou formiguinha, 

uma alusão típica entre os dois animais, elefante e formiga como contraponto fincado no 

imaginário  popular,  que  marca  grandeza  e  miudeza.  Leva  a  entender  que  o  maior 

responsável por esta cena virtuosa é o Banco Central do Brasil, que estaria em oposição de 

pensamentos  em  relação  aos  “petistas”.  Desta  maneira  desfaz  o  elogio  primeiro  e 

desautoriza quaisquer elucubrações de filiação da revista aos procedimentos do Governo 

dos “petistas” como um todo e,  sim, à política monetária de continuidade e filiação ao 

pensamento monetarista.

37 O Plano Real foi um plano de estabilização econômica feito sob o governo de Itamar Franco e idealizado 
pela  equipe  econômica  liderada  pelo  então  ministro  da  fazenda  Fernando  Henrique  Cardoso  (PSDB), 
posteriormente eleito presidente em 1994. Seu objetivo primário era controlar a hiperinflação, um problema 
brasileiro crônico. Combinaram-se condições políticas, históricas e econômicas para permitir que o Governo 
brasileiro lançasse, ainda no final de 1993, as bases de um programa de longo prazo. Organizado em etapas, o 
plano resultaria no fim de quase três décadas de inflação elevada e na substituição da antiga moeda pelo Real, 
a partir de primeiro de julho de 1994.
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Como  isso  foi  obtido?  Num  primeiro  momento,  com  a 
engenhosidade do Real.  Depois,  com a vigilância  permanente  do Banco 
Central,  instituição  responsável  por  controlar  os  preços  e  a  que  mais 
apanhou nesses quase quatro anos de governo Lula. Para os críticos – em 
sua maioria petistas e empresários acostumados a elevar preços em vez de 
obter ganhos de produtividade –, a instituição exagerou na dose e manteve 
os  juros  em  patamares  excessivamente  elevados,  o  que  impediu  o 
crescimento mais acelerado. Eles se esquecem de que os juros estão aí para 
combater a inflação. A grande ironia é que, mesmo criticado pelo PT, o BC 
deverá ser o maior cabo eleitoral de Lula nas eleições, porque ajudou a 
elevar o poder de compra da população

Utiliza como fonte um economista da FGV-RJ, instituição que mantém consonância 

de voz em relação ao bojo de todos os processos econômicos desenvolvidos durante  o 

Governo  de  Fernando  Henrique  Cardoso.  O  enunciador  faz  críticas  também  ao 

assistencialismo do atual Governo. O texto é monofônico, não foram ouvidas fontes ligadas 

ao Estado, principal alvo das críticas.

Título da Reportagem: “A riqueza roubada” 

Revista : Veja

Seção: Especial PCC

Edição n.º: 1964

Classificação de cobertura: Microeconômica/Vertical

Subeditoria: Negócios e Finanças

Classificação das fontes : Não-Oficiais

Fontes manifestas : Economistas da FGV, Fecomércio e Banco Mundial.

Reportagem Assinada: Chrystiane Silva e Ronaldo Soares
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Anotações  acerca  da  polifonia,  monofonia,  contraditório  e  enunciação  :  A 

reportagem começa com a alusão à foto exposta entre as duas páginas que o texto ocupa 

dentro do corpo da revista (ANEXO B). No centro uma agência bancária, vitimada por um 

ataque  da  organização  criminosa  PCC38.  Algo  que  podemos  aferir  como  possível  é  a 

classificação dos integrantes do MST39 como criminosos, pois no corpo do enunciado é 

feita uma contundente crítica aos integrantes do movimento social, o início da matéria e o 

seu fim produzem este efeito de sentido. O subtítulo da matéria é “A violência subtrai 200 

bilhões de reais por ano do Brasil. Os bandidos também levam empregos, bem-estar e a 

produtividade da economia.”

O sujeito revista explica que no Brasil existe um custo muito alto com investimento 

em segurança,  despendido pela  iniciativa privada,  o  que inibe,  inclusive,  investimentos 

externos.Utiliza uma fonte da FGV em discurso indireto. No meio da matéria faz referência 

ao MST e aos ataques desferidos pelo movimento social contra multinacionais empenhadas 

em pesquisas de cunho científico. Não ouviu nenhuma fonte ligada ao MST.

Mas  não  é  apenas  a  violência  dos  criminosos  do  PCC  ou  das 
quadrilhas  de  roubo  de  cargas  que  afasta  os  investimentos.  Tome-se  a 
agressão  representada  pelas  invasões  do  MST  e  seus  congêneres.  Em 
março,  o  Movimento  de  Mulheres  Camponesas  invadiu  um  centro  de 
pesquisas  da  Aracruz  Celulose  no  Rio  Grande  do  Sul  e  destruiu 
aproximadamente 1 milhão de mudas de eucalipto. Minutos de vandalismo 

38  PCC - O Primeiro Comando da Capital (PCC) é uma organização de criminosos existente no Brasil, criada 
para supostamente defender os direitos de cidadãos encarcerados no país. Surgiu no início da década de 1990 
no Centro de Reabilitação Penitenciária de Taubaté, local que acolhia prisioneiros transferidos por serem 
considerados de alta periculosidade pelas autoridades.
 
3941 MST -  O Movimento dos Trabalhadores  Rurais  Sem Terra (MST) é  um movimento político-social 
brasileiro que busca a reforma agrária . Teve origem na oposição ao modelo de reforma agrária imposto pelo 
regime militar, principalmente nos anos 1970, que priorizava a colonização de terras devolutas em regiões 
remotas, com objetivo de exportação de excedentes populacionais e integração estratégica. Contrariamente a 
este modelo, o MST busca fundamentalmente a redistribuição das terras improdutivas.
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das sem-terra arrasaram com a pesquisa de anos a fio que vinha sendo feita 
em espécies mais produtivas. Outros alvos recorrentes dos sem-terra são as 
produtoras de sementes Monsanto e Syngenta, ambas multinacionais. Em 
março,  manifestantes  que  se  dizem  sem-terra  invadiram  um  centro  de 
pesquisas  da  Syngenta  no  Paraná.  Como  resultado,  a  empresa  ameaça 
reduzir os investimentos no país. São notícias lamentáveis em um país que 
investe pouco em pesquisa tecnológica.

A  reportagem  indica  também  que  a  enorme  quantidade  de  papel  moeda  em 

circulação, encaminhados diariamente pelas empresas de segurança e transporte de valores, 

são supostamente ligados e fruto do comércio informal e motivo de insegurança para a 

população.

A existência de um mercado informal gigante e movido a dinheiro 
vivo agrava o problema. Os bancos creditam ao mercado informal o volume 
desproporcional de papel-moeda transportado diariamente em carros-fortes. 
Como resultado, as ruas brasileiras foram transformadas em cofres a céu 
aberto, à espera de ataques – estima-se que a renda mensal do PCC com 
assaltos a carros-fortes atinja 1 milhão de reais.

Faz referências ao prejuízo gerado com a morte de jovens com nível médio escolar e 

utiliza  uma operação aritmética para chegar  a  esta conclusão,  com fórmula baseada no 

raciocínio de fonte da UFMG. Não ouviu as fontes ligadas ao Estado, não deu voz ao MST, 

que foi enquadrado no mesmo espectro que o PCC. Texto monofônico e sem respeito ao 

contraditório.

Título da Reportagem: “Para exportar mais” 

Revista : Carta Capital

Seção: Lances e Apostas

Edição n.º: 404

Classificação de cobertura: Macroeconômica/ Horizontal

Subeditoria: Infra-estrutura
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Classificação das fontes : Oficiais e Não-oficiais

Fontes  manifestas  no  enunciado:  Ministério  da  Fazenda,  representantes  de 

Indústria e Acadêmicos

Reportagem Assinada: Sem referência

Anotações  acerca  da  polifonia,  monofonia,  contraditório  e  enunciação  :  A 

matéria  afirma que o Governo utilizou a  ponderação como método, em sua ações para 

flexibilizar as regras cambiais.

Nem tanto ao mar nem tanto a terra. O governo optou pela cautela 
ao  anunciar,  na  quarta-feira  26,  um pacote  de  flexibilização  das  regras 
cambiais O objetivo principal foi aliviar o custo financeiro das empresas 
exportadoras, que vêm amargando apertos de margens de lucro e perdendo 
mercado por causa do real valorizado

O enunciador sugere que as regras facilitaram as trocas comerciais entre o Brasil e o 

mundo, tornando possível a  conversão de valores oriundos de exportações,  diretamente 

para importações, eliminando a conversão em moeda nacional e a conseqüente cobrança de 

CPMF40.Ouviu como fontes a CIESP (Centro das indústrias do Estado de São Paulo) e a 

Fiesp  (Federação  das  indústrias  do  estado  de  São  Paulo),  representantes  de  supostos 

beneficiário das novas regras. 

40 CPMF é a  sigla para Contribuição Provisória sobre a Movimentação ou Transmissão de Valores e de 
Créditos  e  Direitos  de  Natureza  Financeira,  um  tributo  brasileiro.  Contribuição  Provisória  sobre 
Movimentação Financeira. Com alíquota de 0,38%, incide sobre o valor de qualquer movimentação financeira 
de pessoas físicas ou jurídicas. Criada pela Lei 9.311/96, deveria ser provisória, mas acabou por ser integrada 
por sucessivas legislações ao regime jurídico. Destina-se essencialmente ao financiamento de ações e serviços 
de saúde, tendo fundamento no art. 74 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias.
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O “outro lado” foi  apresentado por um acadêmico da UFRJ,  que balizou outras 

perspectivas  sobre  o  assunto,  ponderando  sobre  a  natureza  do  comércio  internacional. 

Termina o enunciado com um sugestivo “A conferir”. Carta Capital demonstra precaução 

em relação a interpretações mais otimistas sobre o assunto. Um aspecto que transparece no 

enunciado é a predileção do sujeito revista por opções Desenvolvimentistas, corroboradas 

por  vozes  industriais,  que  historicamente  cobram  dos  últimos  governos  ações  e 

interferências  que  motivem o  setor  produtivo.  É  um texto  que expôs o contraditório  e 

apresenta-se polifônico, com perspectivas diversas sobre o mesmo fato.

Título da Reportagem: “O caso do capitalista vermelho”

Revista : Veja

Seção: Especial China.

Edição n.º: 1968

Classificação de cobertura: Microeconômica/Horizontal

Subeditoria: Negócios e Finanças / Comportamento41

Classificação das fontes : Não-oficiais

Fontes utilizadas: Presidente do grupo empresarial Lifan

Reportagem Assinada: Não, sem referência gráfica, existe menção no editorial da 

revista a profissionais que viajaram com o intuito de fazer as diversas reportagens acerca 

das  questões  chinesas,  contudo  não  existe  menção  de  quem produziu  o  enunciado  de 

maneira clara.

Anotações acerca da polifonia, monofonia, contraditório e enunciação: Esta é a 

primeira reportagem de cunho econômico do especial “China” promovido por Veja. Logo 
41 Editoria de comportamento - Em Jornalismo, chama-se de Comportamento o tipo de pauta que aborda 
hábitos sociais, sejam de consumo, de alimentação, de leitura, de cultura, de entretenimento, etc..
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no início  da  matéria,  o  enunciador,  faz  uma referência  ao  que  ele  julga  serem acertos 

chineses e erros brasileiros. “No começo do ano, o empresário Yin Mingshan tornou-se 

uma espécie de símbolo de como o Brasil parece fazer coisas erradas, enquanto a China 

acerta todas.”

Um detalhe interessante é a inversão dos títulos expostos na chamada do início do 

especial (um caderno acoplado ao todo, mas ao mesmo tempo destacável, situado no meio 

da revista que é grampeada) e na reportagem propriamente dita. No início da matéria é 

anunciada como “O Sucesso do capitalista vermelho” e, no enunciado propriamente dito, 

como “O caso do capitalista vermelho”. A palavra “sucesso” parece ligar-se à “superação” 

e “Caso” à exceção. Os títulos remetem à contradição entre capitalista e vermelho, que 

simboliza de maneira geral o comunismo. As duas palavras se opõem conceitualmente e 

dão subsídio à construção do enunciado.

A  construção  do  texto  foca-se  nas  incoerências  que  possibilitam o  crescimento 

econômico  da  China  e,  seu  oposto,  baixo  crescimento  brasileiro.  As  oportunidades 

negociais são perdidas por incompetência do Governo Federal.  Nenhuma voz ligada ao 

governo foi chamada para rebater críticas ou ainda uma construção textual que levasse o 

contraditório através de argumentos menos direcionados, enunciado monofônico.

Título da reportagem: “Por que o Brasil não cresce como a China e a Índia?”

Revista : Veja

Seção: Economia

Edição n.º: 1969
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Classificação de cobertura: Macroeconomia/ Vertical

Subeditoria: Infra-estrutura, Negócios e Finanças

Classificação das fontes : Não-oficiais

Fontes manifestas: Especialistas ganhadores do prêmio Nobel de Economia42 

Reportagem Assinada: Giuliano Guandalini

Anotações  acerca  da  polifonia,  monofonia,  contraditório  e  enunciação:  A 

pergunta expressa no título subverte uma regra expressa no “Manual de estilo” da editora 

abril .

O ponto de Interrogação?
Não  use  em  títulos,  antetítulos,  intertítulos,  olhos  e  legendas.  Quem 
pergunta é o leitor. Nós procuramos responder. Não pergunte.Dê resposta. 
(Manual de estilo Editora Abril, 1990, p. 20)

A revista tenta mapear as causas dos baixos índices de crescimento do Brasil nos 

últimos  anos,  através  das  opiniões  de  premiados  com  o  “Nobel  de  economia”.  Veja 

reproduz uma crítica recorrente ao governo federal e, para isso, utiliza a voz das fontes 

como corroboradoras desta idéia.

Em  comum,  os  depoimentos  têm  a  ênfase  em  apontar  o  custo 
econômico do populismo assistencialista e os prejuízos causados pelo que 
um deles define como "capitalismo de compadrio". Essa distorção protege 
grupos econômicos ineficientes e impede a abertura e o florescimento de 
forças inovadoras na economia. Como era de esperar, o tamanho do Estado 
e o excesso de burocracia e de regulamentação também foram apontados 
como entraves  graves  ao desenvolvimento.  Curiosamente,  nenhum deles 
apontou os juros elevados ou a infra-estrutura precária (diagnósticos mais 
freqüentes no debate nacional) como causas basais do baixo crescimento do 
país.

42 O Prêmio Nobel  foi  instituído por  pelo  industrial  Sueco  Alfred Nobel,  inventor  da  dinamite,  em seu 
testamento.É um premio eminentemente técnico, que exalta a pesquisa em diversas frentes. Nobel nunca criou 
um  prêmio  para  economia,  embora  muitos  economistas  famosos  afirmem  terem  recebido  o  Nobel  de 
Economia (essa confusão acontece devido ao Prêmio de Ciências Econômicas em memória de Alfred Nobel). 
Este prêmio foi instituído em 1968 pelo Sveriges Riksbank, o Banco Central da Suécia. O prêmio com a 
conformação “Nobel”, de fato, não existe.
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Na citação  acima  é  possível  identificar  outro  aspecto  ideológico,  no  caso  com 

vínculos  com o  pensamento  liberal,  a  figura  do  “Estado  Mínimo”43.  Utiliza  a  palavra 

“curiosamente” para a não inclusão das críticas Desenvolvimentistas como causa do baixo 

crescimento.Logo abaixo, uma crítica ao marxismo.

Como disse, em um de seus parcos acertos, o economista alemão 
Karl Marx (1818-1883), os países – e também as pessoas – não são aquilo 
que  pensam,  mas,  sim,  como eles  são  observados.  Os depoimentos  dos 
economistas ouvidos  para esta reportagem têm o valor intrínseco de ser 
fruto da observação de mentes poderosas e carregam ainda o valor de terem 
largo poder de influência sobre os investidores e agentes de mercado. 

Não ouviu as instancias governamentais (fontes oficiais) alvo de muitas críticas no 

enunciado. O texto é  monofônico na medida em que faz uso de diversas vozes para a 

composição  de  um  só  discurso,  algo  que  se  aproxima  da  manipulação  e  não  expõe 

angulações o suficiente do tema abordado.

Título da reportagem: “Cachaça não é rum, não”

Revista : Carta Capital

Seção: Lances e Apostas

Edição n.º: 407

Classificação de cobertura: Microeconômica/Vertical

Subeditoria: Negócios

43 Estado Mínimo é a concepção de um Estado não só é pequeno em seu tamanho físico, com poucas empresas 
estatais,  mas  também  deve  ser  minimamente  interventor  nas  instâncias  ligadas  à  sua  ação  política  em 
promover diferenças e dificuldades à livre iniciativa, organismos promovem igualdade merecedora através da 
competição.
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Classificação das fontes : Oficiais e Não-oficiais

Fontes utilizadas: Ministério da Fazenda e Empresários do setor

Reportagem Assinada: Paula Pacheco

Anotações  acerca  da  polifonia,  monofonia,  contraditório  e  enunciação  :  O 

enunciado centra-se nas contradições da inserção do produto cachaça no mercado externo, 

especialmente  nos  Estados  Unidos,  maior  mercado  do  mundo,  onde  existem inúmeros 

empecilhos  ligadas  à  importação  para  destilados  de  cana,  através  de  barreiras  não-

alfandegárias44. O enunciado ressalta os avanços político e diplomático para superá-las (as 

barreiras) e a tentativa de tirar o produto cachaça da classificação genérica “rum”.

Faz uma referência textual, que sugere que pessoas de maior poder aquisitivo são 

influenciadas por modismos vindos de fora e associa a majoração do consumo da bebida 

“cachaça”  no  exterior  com  sua  maior  aceitação  no  mercado  interno.  Aqui  podemos 

perceber certas restrições a esta classe social, duvida de um poder de escolha destituído de 

um aval externo.

Talvez  sugestionado  pelo  consumo  internacional  da  bebida,  o 
público brasileiro de maior poder aquisitivo, aos poucos, tem aderido ao 
consumo de aguardente. Isso estimulou mais investimento no setor, tanto na 
produção como na profissionalização do negócio. Hoje as pessoas não se 
sentem constrangidas  em  pedir  uma  caipirinha  de  cachaça  no  lugar  da 
vodca. O restaurante DOM, de São Paulo, trabalha com as marcas Espírito 
de Minas e Nega Fulô. A maioria prefere a cachaça como base de algum 
drinque em vez de tomá-la pura.  Por mês,  segundo Henrique Medeiros, 
chefe  de  bar,  são  consumidas,  em média,  24  garrafas.  “Os  estrangeiros 
ainda ficam mais à vontade de pedir a cachaça”, diz.

44 Procedimentos protecionistas que funcionam independentemente das tarifas de importação entre os países. 
São adotados principalmente pelos países mais ricos, que abrem seus mercados para produtos importados mas 
evitam  a  quebra  dos  produtores  locais  impondo  as  barreiras  não-alfandegárias  que  garantem  sua 
competitividade. 
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O título faz um joguete entre as palavras “rum” e “ruim”, um bem humorado, e 

típico, enunciado do gênero revista. Existe o respeito pelo contraditório e o texto constitui-

se  polifônico  a  partir  de  sua  construção  enunciativa,  que  propõe  questionamentos 

pertinentes sobre o mercado de destilados.

Título da reportagem: “O dilema do ovo e da galinha”

Revista : Veja

Seção: Brasil

Edição n.º: 1970

Classificação de cobertura: Macroeconomia / Vertical

Subeditoria: Infra-estrutura

Classificação das fontes : Não-Oficiais e Oficiais

Fontes utilizadas: Especialista (Amir Khair) e dados do IBGE

Reportagem Assinada: Marcio Aith

Anotações acerca da polifonia, monofonia, contraditório e enunciação : O foco 

da reportagem é a previdência social, que é um assunto de infra-estrutura que ganha relevo 

nos períodos eletivos. Nas eleições são discutidas alternativas para cenários vindouros e de 

políticas  públicas.  Quaisquer  mudanças  afetam a  população de  uma maneira  premente, 

especialmente a camada mais pobre e a classe média da sociedade.

O título da matéria remete a um problema ligado a um dito popular, um jogo de 

palavras,  que  se  traduz  jocosamente  na  pergunta  “Quem nasceu  primeiro,  o  ovo  ou  a 
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galinha?”.  O  enunciado  leva  a  crer  que  a  resolução  do  problema  é  insondável, 

especialmente  no caso  de  Veja,  se  as  alternativas  não  estiverem ligadas  aos  princípios 

liberais  econômicos.  As  alternativas  ligadas  ao  desenvolvimentismo,  que  prega  a 

necessidade de crescimento para uma melhoria futura é descaracterizada como viável, seus 

argumentos são classificados como “mágicos”, trazendo significados relativos ao falso.

Mas  nas  últimas  semanas  surgiu  mais  uma  solução  mágica  no 
debate  econômico:  um  cálculo  otimista.  Segundo  esse  cálculo,  se  a 
economia  brasileira  crescer  6% ao  ano,  a  partir  de  2025  a  Previdência 
deixará de ser deficitária para tornar-se superavitária. O autor da projeção, o 
especialista em finanças públicas Amir Khair, argumenta que o crescimento 
da massa salarial e a formalização do mercado de trabalho (que dependem 
do avanço do PIB) elevarão as receitas da Previdência de modo a pagar, 
com sobra, as pensões, aposentadorias e auxílios-doença.

Existe no corpo da reportagem, que toma duas páginas, uma enorme figura de uma 

galinha.  O tom jocoso  da  reportagem é  reforçado pelo  termo “elemento  tostines”,  que 

remete ao conhecimento enciclopédico cultural do leitor (coenunciador) , que terá que fazer 

a associação com um antigo comercial de televisão. A "Problemática Tostines" é a versão 

atualizada do dilema do ovo e da galinha: é a forma que determina a função ou é a função 

que determina a forma? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque 

vende mais?

A responsabilidade pelos juros altos do Brasil é colocada no chamado “rombo da 

previdência” e é feita uma comparação com o lucro da Petrobras.  Veja deixa clara sua 

opção  pelo  ajuste  da  previdência  através  do  uso  de  uma  fonte  e  um  comentário 

suplementar.
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Um dos maiores defensores de uma ampla reforma da Previdência, 
o deputado Delfim Netto fez os cálculos e concluiu que, mantidas as atuais 
condições de crescimento da economia brasileira, o sistema previdenciário 
estará insustentável  em poucos anos. Delfim diz que,  em se tratando de 
projeções  previdenciárias,  se  recomenda  não  sacar  da  cartola  variáveis 
muito distantes da realidade. "Não que o papel não aceite. Ele aceita tudo. 
Inclusive  equações  exponenciais  que  se  prestam  a  resolver  todos  os 
problemas do mundo – desde, é claro, que se ajeitem as variáveis direitinho, 
de forma a se atingir o objetivo desejado", diz ele. Khair parece ter ajeitado 
direitinho a  variável  do  crescimento.  Só não explicou  como adaptá-la  à 
realidade

Não foi ouvida nenhuma fonte governamental na reportagem, mas a reportagem é 

polifônica na medida em que expõe construções interpretativas opostas e faz uma análise 

do quadro em que se encontra a previdência no país.

Título da Reportagem : “A locomotiva pode parar”

Revista : Carta Capital

Seção: Nós e o Mundo

Edição n.º: 408

Classificação de cobertura: Macroeconômica/Horizontal

Subeditoria: Negócios e Finanças

Classificação das fontes : Não-oficiais

Fontes utilizadas:EPI (Economc Policy Institute)

Reportagem Assinada: Márcia Pinheiro

Anotações acerca da polifonia, monofonia, contraditório e enunciação: O mote 

do texto é o risco de um novo ciclo recessivo nos EUA, devido à diminuição do momento 
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virtuoso dos últimos anos,que tem apresentado com bons níveis de crescimento. O estilo da 

produção textual é simples e direto, sem rebuscamentos.

A preocupação maior é com as repercussões negativas de uma depressão econômica 

nos EUA para o mundo e, especialmente o Brasil, que teria sérios problemas com o fluxo 

comercial  com  o  país.  Termina  as  considerações  expostas  no  enunciado  com  uma 

advertência pessimista

O real tenderia a se desvalorizar, com a fuga de investidores para 
portos  mais  seguros.  O  risco  Brasil  subiria.  Como  sempre,  o  prejuízo 
sobraria para os países emergentes, com vulnerabilidades. A maior brecha 
brasileira é a dívida interna, que monta 1 trilhão de reais e metade dos quais 
vence até o final  de  2007.  Refinanciá-la  hoje já exige malabarismos do 
tesouro Nacional. Novamente, o mundo pode estar diante de um novo ciclo 
depressivo.  O ambiente econômico internacional  não deve ser promissor 
para o próximo presidente da República.

É um enunciado analítico, utilizando fontes de especialistas e blogs internacionais 

de  economistas.  Texto  com contraditório  expresso com polifonia,  buscando angulações 

diversas sobre o tema.

Título da reportagem: “Mantega vs Mercado”

Revista : Carta Capital

Seção: Seu país

Edição n.º: 409

Classificação de cobertura: Macroeconômica/ Vertical

Subeditoria: negócios e Finanças
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Classificação das fontes : Oficiais e Não-Oficiais (em off)

Fontes utilizadas: Ministério da fazenda 

Reportagem Assinada: Márcia Pinheiro

Anotações acerca da polifonia, monofonia, contraditório e enunciação: O título 

da  reportagem “Mantega  vs  Mercado” marca  o suposto  antagonismo entre  a  figura do 

ministro  e  os  diversos  componentes  que  formam  a  organização  que  é  chamada  de 

“Mercado”. O subtítulo nomeia o ator principal deste enfrentamento “O ministro enfrenta 

os bancos e apresenta um pacote para reduzir os juros”. O enunciado elege um contraponto, 

que se apresenta na figura do “Bancos” e faz considerações sobre o processo eleitoral.

O poderoso Lobby dos banqueiros não quer abrir  mão de certas 
vantagens,  que  resultam  em  lucros  recordes.Também  não  se  pode 
desconsiderar que, a um mês das eleições, é de interesse do governo gerar 
fatos  positivos  para  o  eleitor,  sobretudo  para  classe  média  e  alta,  que 
consomem produtos financeiros.

O sujeito Carta Capital propicia ao coenunciador um dimensionamento das ações, 

com informações avindas de vozes discursivas antagônicas, apesar de não ter ouvido todas 

as partes envolvidas na reportagem. É um texto que apoia-se no “desenvolvimentismo” e 

refuta argumentos ligados a uma estabilidade monetária unida ao enxugamento do crédito. 

Não foram ouvidos agentes financeiros diretamente relacionados, impactados pela 

série de medidas governamentais que exercem força, também, no setor produtivo. O texto 

apresenta colocações divergentes,  mas com predomínio de um tom elogioso a uma das 

partes  envolvidas,  no  caso  o  Governo,  através  de  Ministério  da  Fazenda.  Enunciado 

polifônico e com respeito ao contraditório.
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Título da reportagem: “Um caminho sem volta”

Revista : Veja

Seção: Negócios

Edição n.º: 1972

Classificação de cobertura:Microeconômica/Vertical

Subeditoria: Negócios

Classificação das fontes : Não-oficiais

Fontes utilizadas:Especialistas

Reportagem Assinada: Carlos Rydlewski e Chrystiane Silva

Anotações acerca da polifonia, monofonia, contraditório e enunciação: O título 

“Um caminho sem volta” remete à inevitabilidade, algo como um quadro estabelecido e de 

difícil mudança, quando não irremediável. Logo abaixo a frase: “Produtividade é a base da 

sobrevivência das montadoras em todo o mundo. Sua ausência explica a crise da Volks no 

Brasil”.  Esta  seqüência  pode  até  sugerir  uma  filiação  da  revista  Veja à  escola 

desenvolvimentista,  em que a  “produtividade” é  alicerce de  uma melhoria  nos âmbitos 

empresariais e nacionais. Logo em seguida o enunciado aproxima o Brasil do restante do 

mundo, com este último ditando todas as circunstâncias de possibilidade de sucesso. Critica 

o  excesso  de  conquistas  trabalhistas  e  o  relaciona  com  o  conceito  de  “eficácia”.  A 

diminuição dos direitos é uma proposta recorrente entre os empresários.

No  cerne  da  crise  da  Volks  aparece  um  problema  de  natureza 
trabalhista:  um  acordo  de  2001  que  garantiu  a  estabilidade  para  os 
trabalhadores  por  cinco  anos,  engessando  ainda  mais  a  montadora.  Na 
média, os salários pagos pela empresa no ABC representam o dobro da 
remuneração  oferecida  pelas  concorrentes.  O  problema  impede  a 

70



companhia  de  lucrar  num momento  em que  o  mercado  interno  cresce. 
Avançou 4,4% entre janeiro e julho de 2006.  Ocorre que vender é bem 
diferente  de  lucrar.  No  Brasil,  60%  dos  carros  comercializados  são 
populares, mais baratos e, portanto, com margens de lucro mais apertadas. 
"É por isso que a exigência de eficácia é ainda maior", diz Richard Dubois, 
diretor da consultoria AT Kearney. 

O  enunciado  faz  menções  elogiosas  à  empresa  Toyota,  que  é  um  exemplo  de 

eficiência operacional, o que lhe confere o status de modelo. Critica o investimento em 

saúde e bem estar de funcionários da GM, já que este é um diferencial competitivo negativo 

e compromete a eficácia de ações de cunho mercadológico. O sujeito revista demonstra 

adesão às idéias de saneamento ligado à enxutez de salários e livre competição, conceitos 

eminentemente ligados às escolas liberais e monetaristas.  Texto monofônico,  não ouviu 

sindicatos e governo.

Título da reportagem: “Só falta no bolso”

Revista : Veja

Seção: Brasil

Edição n.º: 1973

Classificação de cobertura: Macroeconômica/Horizontal

Subeditoria: Finanças

Classificação das fontes : Não-oficiais

Fontes utilizadas: Consultores estrangeiros e especialistas brasileiros

Reportagem Assinada: Giuliano Guandalini

Anotações  acerca  da  polifonia,  monofonia,  contraditório  e  enunciação: 

Enunciado que parece pretender um enriquecimento enciclopédico do coenunciador, utiliza 
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um tom didático, explicando a dinâmica das reservas internacionais, que apesar de serem 

suficientes  para  efetivar  melhorias  no  âmbito  interno,  são  importantes  para  manter  a 

confiança  externa  e  evitar  um  colapso  econômico  no  país,  funciona  como  lastro.  As 

reservas encontravam-se no momento da enunciação em 70 bilhões de dólares.

O sujeito revista comete uma pequena omissão, que no contexto de eleições, pode 

gerar um erro de avaliação. Afirma que as reservas só se mantiveram nestes patamares em 

1998, ainda que por um breve período (durante o Governo FHC). Contudo, a informação 

está incompleta, não elucida o fato de que estas reservas alcançaram tal monta por conta da 

injeção efetivada pelo FMI, num total de 40 bilhões, para evitar que o Brasil enfrentasse um 

colapso financeiro.

Antigamente os países mantinham suas reservas guardadas dentro 
do próprio território, armazenadas na forma de barras de ouro. Agora esses 
recursos ficam, em geral, depositados em bancos estrangeiros, sobretudo na 
forma de títulos denominados em moeda forte – em 1980, 60% das reservas 
mundiais eram em ouro, mas hoje o porcentual não chega a 10%. Quando 
um país precisa, vende esses papéis e quita seus débitos. A não ser por um 
breve período em 1998, o Brasil nunca havia tido reservas tão gordas. Mas 
o fenômeno não é uma exclusividade brasileira. Quase todos os países em 
desenvolvimento  estão  tirando  proveito  do  bom  momento  internacional 
para obter polpudos saldos na balança comercial e acumular dólares

Veja reflete sobre um eventual excesso de reservas futuro, fazendo uso do termo 

genérico “economistas”, para logo em seguida passar parte da responsabilidade para uma 

fonte acadêmica,  construindo um raciocínio,  que resulta  em uma constatação de cunho 

doméstico,  reforçando  o  aspecto  didático  do  enunciado  e  de  aproximação  com  o 

coenunciador, que provavelmente possui os produtos bancários citados.
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Economistas  já  estimam  que  as  reservas  do  país  atingirão  100 
bilhões  de  dólares  em 2007.  Mas  essa  poupança  tem um custo.  O  país 
precisa  avaliar  se  os  benefícios  são  superiores  ao  preço  pago  por  esse 
seguro. Para alguns analistas, o atual nível já é mais do que suficiente para 
cobrir os compromissos externos, e o aumento das reservas significaria um 
custo desnecessário. Segundo o economista Márcio Garcia, da PUC - Rio, 
manter os 70 bilhões de dólares custa 4,3 bilhões de dólares ao ano – ou 
quase 10 bilhões de reais, uma conta salgada para um país tão carente de 
investimentos públicos. Ampliar a poupança implicaria aumentar a dívida 
interna.  No  nível  pessoal,  seria  como  manter  dinheiro  aplicado  a  taxas 
menores do que as pagas pelo estouro no cheque especial. Um contra-senso. 

Termina o enunciado com uma afirmação de alívio, em um tom de glosa. Sugere 

que o Governo (já que ele é o gestor dos fundos) poderia fazer uso dos recursos vindouros 

de maneira ilícita se estes fossem destinados a investimentos internos.

Pode até ser que o Brasil já não precise engordar ainda mais suas 
reservas. Mas um bom argumento para deixar os 70 bilhões de dólares lá 
fora, bem guardados nos bancos estrangeiros, é o fato de que assim essa 
valiosa  poupança  ficará  bem  longe  de  vampiros,  sanguessugas  e 
mensaleiros de toda sorte. 

Não é percebida a voz governamental, que além de gestor, é o principal condutor de 

políticas internacionais desta natureza.  E no final,  este mesmo governo,  é colocado em 

suspeição. Texto que não deu valor ao contraditório e de corpo monofônico.

Título da Reportagem : “Comércio sem ilusões”

Revista : Carta Capital

Seção: Nós e o Mundo

Edição n.º: 411

Classificação de cobertura: Macroeconômica/Vertical

Subeditoria: Finanças e Negócios

73



Classificação das fontes : Oficiais e Não-oficiais

Fontes utilizadas: Ministério das Relações exteriores e OMC

Reportagem Assinada: Antonio Luiz Costa

Anotações  acerca  da  polifonia,  monofonia,  contraditório  e  enunciação: 

Reportagem que desfila conceitos e siglas sem a preocupação de explicá-las, fala de Doha45, 

OMC46 e G-2047 e, em momento algum, explica seus significados. Parece dirigir-se a um 

coenunciador afeito o suficiente com estas formações. Faz referência crítica à globalização 

e as esperanças comerciais infundadas, advindas com o processo histórico que a propiciou.

A imprensa foi quase unânime ao considerá-la (a reunião de 2001) 
um grande sucesso e relevar o adiamento de compromissos substantivos. 
Mas, na prática, o fim da euforia com a “nova economia” e a globalização, 
o agravamento dos desequilíbrios comerciais entre os EUA e o resto do 
mundo e o ressurgimento dos nacionalismos – inclusive o estadunidense – 
já riscavam a abolição de subsídios e barreiras protecionistas das agendas 
políticas  reais.  Desaparecia  a  convicção  de  que  novas  oportunidades 
compensariam  os  empregos  e  investimentos  perdidos  para  concorrentes 
estrangeiros.  Isso  só  ficou  à  vista  na  reunião  de  Cancún,  em 2003.  A 
tentativa  de  traduzir  em  termos  materiais  o  suposto  consenso  de  Doha 
desmoronou em quatro dias, escancarando o abismo entre as expectativas 
dos  países  centrais  liderados  pelo  G-7,  as  da  “classe  média”  de  países 
periféricos com perspectivas de desenvolvimento representados pelo G-20 
(liderados por Brasil, China, Índia e África do Sul) e as dos vários grupos 
de países muito pobres.

45 As Reuniões da OMC são batizadas normalmente com os nomes das cidades em que foram realizadas. 
Doha é uma cidade do Quatar. Realizou-se em Doha em a IV Conferência Ministerial da OMC, em que os 
Ministros responsáveis pelo Comércio, depois de 6 dias de intensas negociações, acordaram o lançamento de 
uma nova rodada de negociações multilaterais, adiando decisões para um outro encontro. 

46 A Organização Mundial do Comércio (OMC) é uma organização internacional que supervisiona um grande 
número de acordos sobre as "regras do comércio" entre os seus estados-membros.

47 O G-20 é um grupo de países em desenvolvimento criado em 20 de agosto de 2003, na fase final da 
preparação para a V Conferência Ministerial da OMC, realizada em Cancun, entre 10 e 14 de setembro de 
2003.
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A idéia  central  do  enunciado é  explicar  as  dificuldades  da  últimas  reuniões  da 

OMC,  faz  um  apanhado  histórico  e  explica  as  dificuldades  em  diminuir  barreiras 

comerciais entre os países. Termina o enunciado demonstrando uma ligação conceitual com 

as investidas governamentais em relação às suas políticas externas, que se baseia no reforço 

dos laços regionais.

A  única  maneira  de  resistir  com  eficácia  a  essas  pressões  é  a 
organização dos países periféricos em blocos capazes de somar forças e 
negociar acordos mais justos – ainda que sob risco de perder um ou outro 
parceiro mais frágil.  Ao reafirmar a unidade e os propósitos do G-20, a 
reunião do Rio de Janeiro pode ter sido o momento de tornar explícito o 
novo quadro e suas possibilidades, no lugar do projeto de abertura irrestrita 
dos anos 90.

O enunciado traz várias visões Desenvolvimentistas, particularmente fortes no que 

tange ao crescimento industrial e de mercado interno. O contraditório foi possível de ser 

percebido pelas escolhas estilísticas que mapearam e contextualizaram as diversas reuniões 

da OMC, a polifonia deu-se com as vozes de vários atores presentes nas reuniões. Uma 

curiosidade  é  o  contraste  entre  as  dificuldades  diplomáticas  nas  negociações  entre  os 

integrantes da reunião e o sorriso manifesto na foto que ilustra a matéria (ANEXO B).

Título da Reportagem: “O Show dos Números”

Revista : Veja

Seção: Economia.

Edição n.º: 1974

Classificação de cobertura: Macroeconômica/ Horizontal

Subeditoria: Finanças e Negócios
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Classificação das fontes : Não-oficiais

Fontes utilizadas: Economistas da FGV , Tendência Consultoria e MB Associados 

(Fontes independentes)

Reportagem Assinada: Daniela Pinheiro

Anotações acerca da polifonia, monofonia, contraditório e enunciação: Abre a 

Reportagem assinalando as melhorias demonstrando através da Pnad (Pesquisa Nacional 

por  Amostra  de  Domicílios)48.  É  uma  reportagem  que  aponta  os  avanços  econômicos 

alcançados pelo Governo nos setores mais empobrecidos da sociedade. Utiliza uma fonte 

que atribui um sentido pouco politizado do cidadão das camadas mais populares (Aqui 

podemos perceber o preconceito comum, o de achar que o povo não tem “consciência” ou 

não pensa sobre sua condição social com intelectualidade suficiente). Segundo a fonte, a 

população mais empobrecida está preocupada com suas necessidades básicas atendidas e 

que atribui pouca importância a escândalos políticos e de corrupção.

Evidentemente,  esse  aumento  do  consumo  tem  origem  nos 
programas assistenciais do governo, como a Bolsa Família, que atinge 11 
milhões  de  lares  brasileiros.  Segundo as  pesquisas,  proporcionalmente  o 
maior contingente dos eleitores do presidente Lula ainda se concentra entre 
os mais pobres e os menos escolarizados. Entre os que ganham menos de 
dois salários mínimos por mês e completaram apenas o ensino fundamental, 
a  preferência  por  Lula  chega  a  59%,  conforme  mostrou  o  instituto 
Datafolha  na  semana  passada.  "A  vida  melhorou.  Pode  não  ter  sido  o 
espetáculo do crescimento, mas foi um show indiscutível, principalmente 
para quem está na base da pirâmide", afirma o economista Marcelo Néri, da 
Fundação Getulio Vargas. O levantamento da MB Associados aponta que o 
trabalhador  desfruta  hoje  mais  crédito,  tem maior  poder  de  compra  de 
alimentos e bens duráveis do que há quatro anos. Diz o cientista político 
Rogério Schmitt,  da Tendências Consultoria: "É isso o que conta para o 
pobre.  Mensalão,  sanguessuga,  isso  não  quer  dizer  nada.  Ele  está 

48 Pnad é um tipo de pesquisa que tem dependência direta do rendimento do trabalho do cidadão brasileiro. A 
pesquisa que diz respeito aos orçamentos familiares é a POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares), em que 
existe a possibilidade de fazer um levantamento mais claro e objetivo, pois analisa os programas do Governo 
que não dizem respeito estritamente ao trabalho, como o Bolsa Família e todos os programas apresentados na 
área social pelo Governo atual e pelos anteriores. 
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preocupado com a queda no preço do cimento e do arroz, o que de fato 
aconteceu. Qualquer candidato com uma bandeira dessa se beneficiaria nas 
urnas".

Em  meados  da  reportagem  existem  questões  expostas  e  as  respostas, 

invariavelmente,  afirmam que  os  “gastos  públicos”  aumentaram muito  e  são  causa  de 

preocupação49.  O  Governo  faz  justiça  gastando  o  dinheiro  de  todos,  da  totalidade  da 

população em benefício de apenas uma camada social, a mais empobrecida. No enunciado, 

o dinheiro de alguns desviado para outros, refere-se, provavelmente aos valores referentes a 

impostos.  Repercutindo  um  preconceito  comum  e  questionável,  de  que  a  classe  mais 

popular não paga impostos. Esta possibilidade é facilmente desmascarada ao lembrar que 

todos os produtos que chegam a quaisquer prateleiras possuem impostos embutidos, dos 

quais os mais pobres não estão isentos.

Bem, todos os indicadores são positivos, então estamos no melhor 
dos mundos, certo? Não. Há o que comemorar, mas também há com o que 
se preocupar. Boa parte desses bons resultados está lastreada no aumento 
dos gastos públicos. Portanto, no fim das contas, é um resultado que custa 
caro. E, pior, não é sustentável.

Não se ouve nenhuma fonte do IBGE ou de quaisquer instâncias governamentais, 

para  que  elas  se  manifestassem  acerca  das  construções  possíveis  sobre  os  números 

apresentados  pelo  PNAD.  Segue  uma  métrica  de  ajustar  pensamentos  a  uma  idéia 

determinada, não apresenta o contraditório e possui tom monofônico.

49 Esta  preocupação  é,  pelo  que  é  possível  depreender  do  enunciado,  com a  manutenção  do  Superávit 
primário, que nada mais é que a diferença entre as receitas e as despesas do governo. Dinheiro que o governo 
economiza para pagar juros da dívida pública. Uma exigência do FMI. Nestes gastos públicos incluem-se os 
gastos com ações de ordem social. Para aumentar o superávit primário, o governo foi obrigado nos últimos 
anos a aumentar a arrecadação de impostos e a promover mais cortes nos gastos previstos no Orçamento. 
Ambas as medidas são impopulares e contribuíram para limitar o crescimento da economia brasileira. Mesmo 
com o fim do acordo no primeiro trimestre deste ano, o Governo manteve o aperto fiscal com o objetivo de 
não perder a confiança do mercado internacional. 
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4.1) Tabelas de Resultados

78

Carta Capital

Título Seção Cobertura Direção Subeditoria Fontes Contraditório
Quanto  ao 
enunciado Matéria assinada

Risco  Cal-
culado.

Capital 
S/A  Macroeconômica  Vertical

Serviços  / 
Negócios e 
Finanças 

 Oficiais  e 
Não-oficiais  Manifesto Polifônico  Márcia Pinheiro

A hora cer-
ta do Câm-
bio.

Capital 
S/A Macroeconômica Vertical Serviços Não-oficiais  Não-manifesto Monofônico  Márcia Pinheiro

 
Para  Ex-
portar 
Mais.

Lances 
e Apos-
tas  Macroeconômica Horinzontal

 Infra-estru-
tura

Oficiais  e 
Não-oficiais  Manifesto Polifônico  Sem referência

Cachaça 
não é rum, 
não.

Lances 
e Apos-
tas  Microeconômica Vertical

Negócios e 
Finanças

 Oficiais  e 
Não-oficiais  Manifesto Polifônico  Paula Pacheco

 
A locomoti-
va  pode 
parar.

Nós e o 
Mundo  Macroeconômica Horizontal

Negócios e 
Finanças Não-oficiais  Manifesto Polifônico  Márcia Pinheiro

 Mantega 
vs Mercado

Seu 
país  Macroeconômica Vertical

Negócios e 
Finanças

Oficiais  e 
Não-oficiais  Manifesto Polifônico  Márcia Pinheiro

 
Comércio 
sem  Ilu-
sões

Nós e o 
mundo  Macroeconômica Vertical

Negócios e 
Finanças

Oficiais  e 
Não-oficiais  Manifesto Polifônico Antônio Luiz Costa
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Título Seção Cobertura
Direção Subeditoria Fontes

Contraditório
Quanto  ao 
enunciado Matéria assinada

Aposta Ar-
riscada

Negócios e 
Finanças Macroeconômica Vertical

Infra-estrutu-
ra Não-oficial Não manifesto Polifônico Ronaldo Soares

O elefante 
virou  for-
miga Brasil Macroeconômica Vertical

Infra-estrutu-
ra Não-oficial Não manifesto Monofônico Giuliano Guandali

 
A  riqueza 
roubada

Especial 
PCC Microeconômica Vertical

Negócios  e 
Finanças Não-oficial Não manifesto Monofônico

Chrystiane  Silva  e 
Ronaldo Soares

 
O caso do 
capitalista 
vermelho

Especial 
China Microeconômica Horizontal

Negócios  e 
Finanças Não-oficial Não manifesto Monofônico Sem referência

 Por que o 
Brasil  não 
cresce 
como  a 
China e  a 
Índia?  Economia Macroeconômica Vertical

Infra-estrutu-
ra e Negóci-
os  e  Finan-
ças Não-oficial Não manifesto Monofônico  Giuliano Guandali

 O  dilema 
do  ovo  e 
da galinha  Brasil Macroeconômica Vertical

 Infra-estru-
tura

Oficial  e 
Não-oficial Manifesto Polifônico Márcio Aith

 
Um  cami-
nho  sem 
volta  Negócios Macroeconômica Vertical

Negócios  e 
Finanças Não-oficial Não manifesto Monofônico

Carlos Ryplewski e 
Chrystiane Silva

 
Só  falta 
no bolso  Brasil  Macroecômica Horizontal

Negócios  e 
Finanças Não-oficial Não manifesto Monofônico Giuliano Guandali 

 

O  show 
dos núme-
ros  Economia Macroecômica Horizontal

Infra-estrutu-
ra Não-oficial Não manifesto Monofônico  Daniela Pinhiero

Veja



5) Considerações Finais

Para  investigarmos  características  do  posicionamento  discursivo,  reminiscências, 

quase que, palpáveis de um pacto subjetivo, buscamos no suporte eletrônico, que constitui-

se parte das revistas como suporte, investigamos as construções de locais para o enunciador 

e coenunciador fora dos enunciados propriamente ditos (ANEXOS C e D). As Revistas 

constroem um lugar para si e também para os leitores. Através de peças de publicidade 

estes  locais  ficam mais  explícitos.  Nos sítios  eletrônicos  das  publicações  são  dispostas 

importantes informações sobre as construções destes locais. Na publicidade para angariar 

novos  assinantes  podemos  perceber  alguns  indícios  do  leitor  a  que  as  publicações  se 

direcionam e de um pacto já definido de ações futuras, algo como uma promessa de união. 

Assine a mais lida e comentada revista brasileira e entenda melhor 
todos os  fatos  da  semana,  no  Brasil  e  no  mundo.  Acompanhe de  perto 
reportagens  marcantes,  entrevistas  inesquecíveis,  matérias  que mudam o 
rumo dos acontecimentos. Tenha a seu lado a revista sempre abrangente, 
que cobre ciência,  artes,  cultura,  política,  economia,  esportes e  todos os 
assuntos  que  repercutem  em  sua  vida.  (Revista  Veja,  meio  eletrônico, 
novembro de 2006, ANEXO C)

No  fragmento  acima  Veja coloca-se  como  influenciadora  de  decisões,  com 

“matérias que mudam os acontecimentos”, esta postura reflete-se nos enunciados estudados 

neste  trabalho.  Tal  postura  também é demonstrada  por  Carta Capital em seu texto  de 

apresentação do produto aos futuros assinantes.
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Há  doze  anos  no  mercado  editorial,  Carta  Capital não  é 
simplesmente o nome da mais respeitada publicação semanal da atualidade, 
mas um sinônimo de bom jornalismo e credibilidade.

Com uma equipe de  profissionais  altamente  qualificada,  dirigida 
pelo jornalista Mino Carta (criador das revistas Quatro Rodas, Veja e IstoÉ, 
entre outras publicações),  Carta Capital é considerada leitura obrigatória 
para  todas  as  pessoas  que  buscam  não  apenas  informação  exclusiva  e 
qualificada, mas que também queiram se posicionar diante e adiante dos 
principais fatos do Brasil e do mundo. 

Graças ao seu grande poder de influência junto à elite econômica e 
intelectual  somado  à  rara  capacidade  de  analisar  em  profundidade  os 
principais  fatos  econômicos,  políticos  e  culturais  do  momento,  Carta 
Capital criou um novo padrão de revista semanal. 

Aproveite esta oferta especial e receba Carta Capital toda semana, 
em sua casa ou escritório.(Revista Carta capita, meio eletrônico, novembro 
de 2006)

A conjunção destes enunciados promocionais  e aqueles ligados à  prospecção de 

novos assinantes no oferecimento de espaço publicitário (ANEXO D) , nos ajuda a elucidar 

outras  construções  de  locais  para  o  enunciador  e  coenunciador,  percebe-se  como  é 

desenhado o perfil do coenunciador e como ele se situa dentro da sociedade. 

Ao apresentar as características de seu leitor,  Carta Capital, dá relevo a dados de 

gênero, idade e formação intelectual. Já  Veja aponta outras características que vão além 

destas,  ligadas  à  conceituação  de  classes  (A,  B,  C  e  D),  provavelmente  baseadas  em 

quantificações  de  bens  e  salários  (isto  não  fica  explicito  no  enunciado).  Ao  nomear 

camadas sociais, parece que Veja aponta para uma visão de sociedade, uma fragmentação 

que provavelmente interessa ao seu anunciante, como informação decisória. 

Uma característica histórica do jornalismo econômico em geral,  difundida como 

Economês,  estudada neste trabalho, não foi notada nos enunciados avaliados. Tanto Veja, 

como  Carta  Capital,  mantiveram um tom próximo à  linguagem mais  usual  em outras 
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editorias,  sem grandes arroubos de tecnicismo,  com pequenas pontuações  negativas  em 

relação  à  Carta  Capital,  que  incorreu no  excesso de  naturalização de  siglas  e  índices, 

provavelmente  presumindo  que  os  leitores  tivessem  a  erudição  necessária  para  a 

compreensão. O distanciamento do economês é uma característica louvável em ambas as 

publicações, que mantiveram o processo econômico e científico em níveis de compreensão 

e tradução adequadas ao incentivo do conhecimento dos processos.

As tabelas expostas deixam claro alguns aspectos importantes de como é construída 

a  relação  entre  os  fatos  e  temas  apresentados  nas  reportagens  e  pistas  e  indícios  do 

posicionamento discursivo pactuado entre enunciadores e coenunciadores. A revista Carta 

Capital é mais dialógica, na medida em que incorpora várias vozes enunciativas. Já  Veja 

apresenta-se monológica ou dialogal monológica, nos números e reportagens analisadas.

Carta Capital demonstra uma tendência socialista de ver o mundo, fica claro em 

suas páginas, durante o período analisado, que a perspectiva do veículo abarca divisões na 

sociedade, com interesses muitas vezes conflitantes, contradições entre grupos sociais. A 

cobertura de Carta Capital enfoca o homem como centro das ações, dramatiza e colore as 

suas  ações.  Carta  Capital luta  constantemente  com  alguns  ditames,  inscritos  em  sua 

publicidade, que eminentemente prega a fiscalização do poder e, ao mesmo tempo, declara 

apoio ao projeto de governo de Luís Inácio Lula da Silva, que no âmbito das políticas 

econômicas  demonstra-se,  na  prática,  vínculos  com  o  engajamento  neoliberal.  Alterna 

momentos de crítica e adesão às ações governamentais, com ênfase nesta última instância. 

Parece algo anacrônico, mas não inteiramente improvável. 

82



No âmbito da cobertura econômica a revista Carta Capital vive a contradição entre 

o apoio a um governo, que nas políticas econômicas é monetarista e sua postura discursiva, 

enquanto  meio,  claramente  desenvolvimentista. No contorno  de  ações  políticas  declara 

apoio à reeleição de Lula em editorial. Esta aparente esquizofrenia de Carta Capital, deve-

se, à linha de pensamento monetarista adotada pelo Governo em seus movimentos de cunho 

econômico e suas ações de inclusão social, que mantém uma linha mestra, algo tênue, de 

ligação  com  o  pensamento  socialista,  que  a  publicação  parece  tributária.  Como  estas 

instâncias ideológicas são confusas, sua produção textual também o é. Ora alterna críticas 

enfáticas e ora mostra-se complacentes com fatos econômicos substancialmente ligados ao 

monetarismo, como no caso da reportagem “A hora certa do câmbio”. 

É  perceptível  uma busca de  contraditório  por  parte  de  Carta Capital,  com uma 

conduta ligada a aspectos míticos de um bom jornalismo, um trabalho gerido pelo respeito 

às  instâncias  fundadoras  (ouvir  as  duas  partes,  perceber  as  diversas  vozes  e,  mesmo 

optando por uma delas, fazer ouvir aquela que não lhe apraz). Carta Capital mantém, em 

seu posicionamento discursivo, a dicotomia entre adererência e crítica, suas censuras mais 

contundentes  estão  ligadas  à  política  econômica  e  seu  tom  elogioso  e  de  aprovação 

frequentemente ligado às políticas sociais. 

Carta Capital tem boa circulação dentro do organismo governamental, utilizando 

com freqüência fontes dentro do meio estatal e de políticos ligados às decisões estatais. 

Mesmo aderente  ao  projeto  de  governo  federal,  utiliza  uma construção  discursiva  que 

privilegia a polifonia. Aqui vale ressaltar que esta polifonia se refere aos direcionamentos, à 

unidade discursiva. 
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Veja utiliza  fontes  que  falam  a  partir  de  uma  mesma  voz,  normalmente  em 

consonância,  formando  um  coro  uníssono.  Esta  informação  conjugada  ao  material 

publicitário, em que se apresenta a futuros assinantes, define uma peculiaridade da revista 

como meio. Existe um desprezo pelo contraditório. É perceptível um distanciamento das 

fontes oficiais por parte de Veja, não se sabe se por dificuldades de acesso proporcionadas 

pelo próprio governo, ou por uma oposição e discurso de tal maneira restritivo, que não 

permita um bom diálogo, ocasionado por contraste ideológico extremo.

 Fica claro que  Veja mantém dificuldades de interlocução com o atual Governo. 

Veja só ouviu as fontes oficiais por uma única vez e, ainda assim, como estatística pública, 

sem uma voz que se responsabilizasse pelos dados ou os interpretasse.

 Veja ancora-se em valores firmemente estabelecidos em escolas de pensamento 

econômico Monetarista e Liberal, mas tenta dissociar-se dessa opção ideológica, através de 

uma construção baseada em publicidade e manuais que pregam o “mito da objetividade”. 

Ao contrário de Carta Capital que manifesta publicamente seu apoio a candidatura de Luis 

Inácio  Lula  da  Silva,  Veja mantém-se  em  um  terreno  de  falsa  neutralidade,  com  um 

discurso que dá a entender um apoio a outras candidaturas,  mas não o faz de maneira 

explicita.

A Economia, a ciência econômica, não é exata é um construto de natureza social. 

Não existe teoria econômica que não se paute fora de um juízo de valor, assim como a 

prática  jornalística,  está  permeada  de  interesses  vários.  A  possibilidade  de  as  ciências 
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econômicas, como a atividade jornalística, dizerem-se neutras é uma estratégia temerária. 

Quando um enunciador diz que não existe outro caminho para a economia , ele de fato está 

assumindo claramente a voz de uma camada da sociedade satisfeita com essa condução 

política e econômica.

A objetividade pura é de difícil alcance, uma notícia sempre privilegia pontos de 

vista,  alguns  enfoques,  excluindo  outros.  No  entanto,  é  impossível  se  fazer  um  bom 

jornalismo sem acreditar  que seja  possível  alguma objetividade.  É algo filosoficamente 

inviável, mas que no entanto é imprescindível para se fazer uma “boa reportagem”. É uma 

espécie de busca que permite um “bom jornalismo”, um trabalho que respeite o cidadão e 

que cumpra sua função pública.

O jornalismo é uma atividade com forte carga simbólica e isto significa considerar, 

que quando uma revista, um jornalista, elabora uma notícia, existe um desenvolvimento 

textual  que  não  é  meramente  técnico,  mas  envolve  uma  dimensão  caracterizada  pela 

produção de sentido humano. O jornalista e o suporte negociam, equalizam, quais são os 

procedimentos que melhor se adequam à formalização de discursos e escolas econômicas. 

Neste sentido, pelas “pistas” deixadas pelos enunciados de  Veja é possível perceber sua 

preferência pela condução das políticas econômicas nos últimos 12 anos.  Existe uma força 

de  construção  de  certa  naturalização  da  ideologia  neoliberal,  que  se  fortaleceu  com o 

colapso dos sistemas comunistas, trazendo à superfície um destino certo e inequívoco, um 

caminho único, utilizando o argumento de eficiência como central. 
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A globalização ajudou a legitimar a ocupação de espaços pelo capital financeiro 

mundial, existe uma idéia resoluta de que o mundo depende quase que exclusivamente de 

uma integração mundial,   políticas nacionais  são um entrave para o desenvolvimento e 

classificadas  como  demagógicas,  por  funcionarem  como  uma  ilusão  com  interesses 

eleitoreiros.  A humanização não faz parte  das pautas nos números analisados em  Veja. 

Outro  aspecto  interessante  que  pode  ser  notado  na  cobertura  da  revista  Veja é  o  da 

inexorabilidade das decisões econômicas, aproximando a ciência econômica das ciências 

exatas, renegando de certa forma a vocação política e humana da economia. 

As  diferenças  entre  os  leitores  (co-enunciadores)  de  Carta  Capital e  Veja não 

podem ser baseadas em critérios puramente econômicos.  Em uma análise do perfil  dos 

leitores  (assinantes,  aqueles  mais  fidelizados),  é  possível  sondar  que  por  critérios 

quantitativos, eles (os leitores de ambas as revistas) são de um mesmo espectro social. Esta 

constatação fortifica  o conceito de contrato de leitura,  que vai  além de sentimentos de 

classe puramente inscritos por instâncias quantitativas.

O dado referente à assinatura ou não das matérias, forneceu subsídios para auferir 

que  Carta Capital possui uma redação, na editoria de economia, mais enxuta,  com um 

menor número de profissionais atuando na editoria de economia e negócios. Outro dado 

igualmente  interessante  dá  conta  que  Veja,  além  de  possuir  um  maior  número  de 

profissionais na área, possui o hábito de apresentar reportagens co-assinadas, o que fornece 

indícios  da  forma  de  trabalho  instaurada  nestes  espaços  de  trabalho.  Para  que  esta 

percepção seja  validada,  seria necessário  efetivar  um trabalho de campo, com pesquisa 

específica.
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Tanto  em  Carta  Capital,  quanto  em  Veja,  as  coberturas  macroeconômicas  se 

sobrelevaram,  um  indício  do  poder  de  influencia  do  período  eletivo  sobre  o  fazer 

jornalístico  econômico.  Os  assuntos  ligados  à  cobertura  macroeconômica  são 

substancialmente ligados às ações estatais e questões de prospecção de opiniões acerca de 

um futuro Governo, tentando mapear quais seriam as medidas dos candidatos dentro do 

âmbito de suas ações. O período eletivo mostrou-se fomentador de pautas na subeditoria de 

Infra-estrutura e na editoria de Macroeconomia. A subeditoria de infra-estrutura foi mais 

acionada  por  Veja,  normalmente  em tom de  oposição  ao  atual  governo,  que  tentava  a 

reeleição. Já  Carta Capital pareceu se esquivar destes assuntos e preferiu apontar para as 

questões  financeiras,  que  são  objeto  de  suas  críticas  mais  contundes  ao  Governo e  de 

dissonância com os preceitos desenvolvimentistas apresentados pela Revista.

É possível perceber no texto de  Veja que há uma maior relevância naquilo que é 

possível  atribuir  como  diferenças  entre  um  homem  e  outro,  e  que  nesta  diferença  a 

sociedade se  constrói  e  se  apresenta.  Enquanto  que  em  Carta  Capital as  similitudes  e 

comunhão são motores propulsores de mudanças. É lícito pensar que os coenunciadores 

ratifiquem estes pensamentos de mundo e esperem que os enunciados apresentem visões 

ligadas a estas dinâmicas de reflexão. Foi uma cobertura pautada pela dinâmica monetária e 

de estabilidade inflacionária, que discutiu enfaticamente o baixo crescimento econômico e 

produtivo.
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Acreditamos  que  construímos  neste  trabalho  uma  perspectiva  possível  para  a 

pergunta inicial, ao especular sobre como foi a cobertura de assuntos econômicos durante o 

período eletivo nas revista de informação semanal, mas alguns pontos precisam de melhor 

esclarecimento e sugerem uma abordagem diferenciada.

 

O  objetivo  de  perceber  diferenças  acerca  do  desenvolvimento  das  revistas  é 

parcialmente conquistado, pois para uma análise mais apurada seria necessária a inclusão 

de números de outras revistas representativas no formato semanal de informação variada. 

Contudo,  pode-se  perceber  que  a  Revista  mais  antiga  e  a  mais  recente  possuem  um 

posicionamento diametralmente oposto acerca de temas econômicos em pauta no Brasil. 

Que Veja possui uma vertente de pensamento mais próxima da liberal e que, Carta Capital, 

é aderente a um pensamento desenvolvimentista, com traços e retórica de esquerda. 

O  objetivo  principal  foi  atingido  também  parcialmente,  pois  uma  cobertura 

econômica  se  faz  também  por  detalhes  nos  outros  enunciados,  que  não  são  ligados 

diretamente à editoria de economia, mas uma pesquisa que abarcasse estes outros textos 

renderia um trabalho que vai além da natureza proposta em uma monografia, exige que o 

pesquisador  se  debruce  sobre  outras  áreas  e  bibliografias,  o  que  o  tempo  exíguo  da 

confecção impossibilita.

Outra questão é a influência, a pressão, das redações, o que não foi estudado no 

trabalho e que talvez justifiquem as escolhas enunciativas das publicações. Para buscar uma 

aproximação neste sentido, um dos caminhos seria desenvolver uma pesquisa de campo 

com questionários direcionados aos profissionais  envolvidos na feitura das reportagens. 
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Outro gênero textual jornalístico que ficou de fora, foram os artigos. A inclusão destes 

enunciados enriqueceria muito o trabalho, buscando vínculos entre estes articulistas e os 

meios em que dispõem os enunciados.

Ao trabalharmos sobre os enunciados e a cena enunciativa, nos sensibilizamos e nos 

compadecemos com os profissionais que trabalham nas redações. O certo é que satisfazer 

os leitores não é também uma tarefa fácil,  é outra instância de pressão que poderia ser 

objeto igualmente de pesquisa específica. Trata-se de um desafio: agradar ao público leitor 

dando o que ele quer e, ao mesmo tempo, surpreendê-lo com algo que ele não previa ou não 

sabia que queria. A lógica segue uma frase musical do cantor popular Gilberto Gil: "O povo 

sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe", que pode ser adaptada para “O 

leitor (coenunciador) sabe o que quer, mas o leitor (coenunciador) também quer o que não 

sabe”.

Luis  Nassif  ,  resume a  trajetória  do  jornalismo como um todo ,incluindo-se  no 

contexto  o  jornalismo  econômico  e  especializado,  nas  últimas  décadas,  no  livro 

“Jornalismo nos anos 90”. Declara que, no final da década de 1960, a imprensa descobriu o 

jornalismo  econômico.  No  início  dos  anos  1970,  o  jornalismo  de  Negócios  e,  com a 

abertura política e, no final desta mesma década, o jornalismo crítico. Nos anos 1980, o 

jornalismo de  serviços  e,  nos  anos  1990,  o  jornalismo denunciatório.  Hoje  vivemos  a 

possibilidade de embarcarmos no estilo “analítico”, o que, provavelmente, é a vontade da 

maioria da população. 

89



Se nos discursos de  Veja e Carta Capital são reproduzidos formações discursivas 

dominantes, estes, certamente, reforçam socialmente as estruturas de dominação. Contudo, 

e também pelos mesmos motivos, se esses discursos veiculados pela Veja e Carta Capital 

contrariam  as  formações  discursivas  ideológicas  dominantes  passam  a  fragilizar  as 

estruturas sociais de dominação. Não se trata de crer que esses discursos são capazes de 

transformar a sociedade, mas de não deixar de perceber que essas estruturas de dominação 

se sustentam de maneira discursiva. 
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 ANEXO A – Tabela de números e reportagens analisadas.

Carta Capital 05/07/2006 N.º 400 .“Risco Calculado”

Veja 05/07/2006 N.º 1963 .“Aposta arriscada”

Carta Capital 12/07/2006 N.º 401 .“A hora certa do câmbio”

Veja 12/07/2006, N.º 1964 .“O elefante virou formiga”
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Carta Capital 19/07/2006 N.º 402 Sem  matérias  de  cunho 

econômico,  dentro  dos  critérios 

estabelecidos por este trabalho.

Veja 19/07/2006 N.º 1965 .“A riqueza roubada” (Especial 

PCC)

Carta Capital 26/07/2006 N.º 403 Sem  matérias  de  cunho 

econômico,  dentro  dos  critérios 

estabelecidos por este trabalho.

Veja 26/07/2006 N.º 1966 Sem  matérias  de  cunho 

econômico,  dentro  dos  critérios 

estabelecidos por este trabalho
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Carta Capital 02/08/2006 N.º 404 .“Para exportar mais”

Veja 02/08/2006 N.º 1967 Sem  matérias  de  cunho 

econômico,  dentro  dos  critérios 

estabelecidos por este trabalho.

Carta Capital 09/08/2006 N.º 405 Sem  matérias  de  cunho 

econômico,  dentro  dos  critérios 

estabelecidos por este trabalho.

Veja 09/08/2006 N.º 1968 Especial China

.“O  caso  do  capitalismo 

vermelho”
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Carta Capital 16/08/2006 N.º 406 Sem  matérias  de  cunho 

econômico,  dentro  dos  critérios 

estabelecidos por este trabalho.

Veja 16/08/2006 N.º 1969 .“Por  que  o  Brasil  não  cresce 

como a China e a Índia?”

Carta Capital 23/08/2006 N.º 407 .“Cachaça não é rum, não”

Veja 23/08/2006 N.º 1970 .“O dilema do ovo e da galinha”

Carta Capital 30/08/2006 N.º 408 .“A Locomotiva pode parar”
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Veja 30/08/2006 N.º 1971 Sem  matérias  de  cunho 

econômico,  dentro  dos  critérios 

estabelecidos por este trabalho.

Carta Capital 06/09/2006 N.º 409 .“Mantega vs Mercado”

Veja 06/09/2006 N.º 1972 .“Um caminho sem volta”

Carta Capital 13/09/2006 N.º 410 Sem  matérias  de  cunho 

econômico,  dentro  dos  critérios 

estabelecidos por este trabalho

Veja 13/09/2006 N.º 1973 .“Só falta no bolso”
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Carta Capital 20/09/2006 N.º 411 .“Comércio sem ilusões”

Veja 20/09/2006 N.º 1974 .“O show dos números”

Carta Capital 27/09/2006 N.º 412 Sem  matérias  de  cunho 

econômico,  dentro  dos  critérios 

estabelecidos por este trabalho.

Veja 27/09/2006 N.º 1975 Sem  matérias  de  cunho 

econômico,  dentro  dos  critérios 

estabelecidos por este trabalho.
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ANEXO B – Cópia das reportagens analisadas 

Carta Capital  05/07/2006 N.º 400 “Risco Calculado”

98



99



100



Veja  05/07/2006 N.º 1963 .“Aposta arriscada”
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Veja  12/07/2006, N.º 1964 .“O elefante virou formiga”.
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Veja  19/07/2006 N.º 1965 .“A riqueza roubada” (Especial PCC)
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Carta Capital  02/08/2006 N.º 404 .“Para exportar mais”
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Veja  09/08/2006 N.º 1968  .“O caso do capitalismo vermelho”
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Veja 16/08/2006 N.º 1969 .“Por que o Brasil não cresce como a China e a Índia?”
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Carta Capital  23/08/2006 N.º 407 .“Cachaça não é rum, não”
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Veja  23/08/2006 N.º 1970 .“O dilema do ovo e da galinha”
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Carta Capital  30/08/2006 N.º 408 .“A Locomotiva pode parar”
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Carta Capital  06/09/2006 N.º 409 .“Mantega vs Mercado”
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Veja  06/09/2006 N.º 1972 .“Um caminho sem volta”.
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Veja  13/09/2006 N.º 1973 .“Só falta no bolso”
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Carta Capital  20/09/2006 N.º 411 .“Comércio sem ilusões”
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Veja  20/09/2006 N.º 1974 .“O show dos números”
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ANEXO C – Campanha publicitária de Carta Capital e Veja, novembro de 2006.
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ANEXO D – Informações sobre dados econômicos dos assinantes de Carta Capital 

e Veja, dispostos nos sítios das publicações
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