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‘O caminho’ 
Prado Veppo 

 
 

”Quando te decidires, segue; 
Não esperes que o vento cubra de flores o teu caminho; 

Nem sequer esperes o caminho; 
Cria-o, Faze-o tu mesmo 

E parte... 
Sem lembrar que outros passos pararam  

Que outros olhos ficaram te olhando seguir ....” 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

RESUMO 

 

Este trabalho final de Graduação abordou as mudanças nas rotinas produtivas em uma 
emissora regional de Televisão a partir do processo de aumento dos blocos do Jornal do 
Almoço implantado na RBS TV Santa Cruz do Sul no ano de 2006. A resposta que 
buscávamos era se este processo de regionalização na TV gerou transformações nas rotinas 
produtivas dos jornalistas na redação de telejornalismo e que mudanças eram essas. Para 
responder estas indagações realizamos um estudo nas rotinas produtivas e seus aspectos de 
construção da notícia, utilizando como auxílio leituras sobre os processos de Regionalização 
na TV e sobre a Teoria de Newsmaking, para definições de elementos comunicacionais dentro 
das rotinas produtivas. Para complementar esta análise realizou-se entrevistas, aplicação de 
questionários e observação participante. A investigação do material selecionado proporcionou 
o conhecimento das rotinas produtivas da equipe de telejornalismo da RBS TV Santa Cruz do 
Sul. Mostrou que a emissora é um caso atípico dentro das quatro emissoras no Estado a 
implantarem o processo de aumento de blocos. Nosso estudo revelou também a importância e 
o desempenho da emissora regional na construção de uma identidade multicultural na região 
onde está situada.  
 

Palavras-chave: Jornal do Almoço, Regionalização, Newsmaking. 

 

 

ABSTRACT 
 

This graduation paper approached the changes in the productive routines in a regional 
Television Broadcasting resulting from the increase in the number of attractions to the twelve 
o’clock news program Jornal do Almoço introduced into RBS TV Santa Cruz do Sul in the 
year of 2006. The answer we were looking for was whether this process of regionalism in TV 
had made changes in the productive routine of the journalists working in the making of TV 
journalism and what changes they were. In order to answer these questionings we made a 
study about the productive routines and its aspects in the building of the news, using 
publications on the TV Regionalization processes and the Theory of Newsmaking, to define 
the communicative elements within the productive routine. To complement this analysis 
interviews, questionnaires and subjects observation were used. The investigation of the 
selected material introduced us to the productive routines of the RBS TV Santa Cruz do Sul 
crew. It showed that the TV broadcast is an atypical case within the four Television 
broadcastings in the state which introduced an increase in the number of attractions. Our study 
also showed the importance and the performance of the regional Television Broadcasting in 
building a multi-cultural identity in the region where it is situated. 
 

Keywords: Jornal do Almoço; Regionalization: Newsmaking 
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INTRODUÇÃO 

 

A globalização e a expansão dos meios de comunicação de massa foram tão intensos, 

na virada do Século XX, que as empresas do setor televisivo, numa perspectiva contrária, 

voltaram seu olhar para o local, o regional, em busca de notícias do dia-a-dia da comunidade. 

Essa ênfase ao caráter regional proporcionou ao telejornalismo um novo nicho de 

comunicação: a regionalização na TV. Essa regionalização é explícita na RBS TV, com o 

aumento dos blocos locais, no Jornal do Almoço, em quatro cidades do Rio Grande do Sul.  

Nesta pesquisa, o objetivo é a análise de mudanças nas rotinas produtivas, em uma 

emissora regional de televisão, a partir do aumento dos blocos do Jornal do Almoço. A 

emissora escolhida para essa análise foi a RBS TV de Santa Cruz do Sul, pois foi a última 

emissora do Grupo RBS no Estado a implantar esse novo formato em sua programação. Esse 

modelo de regionalização do Jornal do Almoço, da RBS TV, trouxe modificações na estrutura 

do telejornal e isso deu origem ao questionamento desta pesquisa: ocorreram mudanças nas 

rotinas produtivas da emissora regional analisada?  

O interesse pela pesquisa foi motivado por dois aspectos. Primeiro, porque a 

regionalização, apesar de ser um processo em evolução, nas emissoras no Brasil, é ainda um 

assunto pouco discutido e esclarecido. O segundo é o fato de que o estudo de caso proposto 

ainda não foi alvo de análise, o que torna a pesquisa relevante.  

Para responder aos questionamentos desta pesquisa, nosso estudo está dividido em 

cinco capítulos. No primeiro, abordaremos a história da televisão no Brasil, o poder do 

telejornalismo e a globalização. No segundo, será realizado um referencial teórico existente 

sobre regionalização e as emissoras gaúchas em relação a esse processo. No terceiro, são 

descritos os estudos a respeito de newsmaking e das rotinas produtivas dos jornalistas. A 

metodologia e as categorias de análise são abordadas no quarto capítulo, que antecede a 

análise não só da observação participante, realizada na RBS TV, Santa Cruz do Sul, mas 

também do material colhido durante o trabalho. O último capítulo trata das conclusões a 

respeito do tema, quando se buscou responder de que maneira a implantação dos quatro 

blocos no Jornal do Almoço afetou as rotinas produtivas. 
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1. O FENÔMENO TELEVISÃO: O MARCO QUE FICOU NA HISTÓRIA 

 

Nesta pesquisa, trataremos da criação do telejornalismo e o seu desenvolvimento até 

os dias de hoje, analisando-se, assim, nosso objeto de pesquisa: a regionalização na TV, 

estudando especificamente, o caso Jornal do Almoço da RBS TV, dentro desse contexto. 

Para compreender a evolução do telejornalismo, abordamos sua história, na qual 

relatamos os avanços tecnológicos, o surgimento do aparelho na Europa até sua chegada ao 

Brasil, a nova linguagem, que vai trabalhar com o texto e com a imagem. Os instrumentos 

utilizados para o crescimento dessa atividade no país, a técnica e a valorização da notícia 

também são abordados neste capítulo, traçando um perfil do telejornalismo brasileiro.  

 

1.1 PARA ENTENDER A TV: DA IMAGEM À INFORMAÇÃO 

 

Até 1923, as informações jornalísticas são obtidas por meio do rádio e dos jornais. 

Nesse mesmo século, entre o aprimoramento de uma invenção e outra, surge a televisão, 

conforme indicado pelas jornalistas Luciane Bistane e Luciane Bacellar (2005, p. 119): “Em 

março de 1935 tem início, na Alemanha, o primeiro serviço de televisão pública. Em 

novembro de 1936, acontece a primeira transmissão de TV na Inglaterra. No ano seguinte e 

até 1946 o serviço seria suspenso por causa da Segunda Guerra Mundial.” 

O novo meio de comunicação ficaria então restrito à cobertura de alguns eventos, pois 

ainda necessitava de ajustes. A transmissão era deficiente, mas destacam-se algumas imagens 

importantes que ficaram na história, como a coroação do Rei Jorge VI, em 1936 e a 

inauguração da Feira Mundial, em Nova York, em 1939.  

O lançamento efetivo da televisão é na década de 40, como explica a jornalista Vera 

Íris Partenostro: 

 

A televisão era uma realidade. Mas havia ainda um sério problema a resolver. [...] 
Foi Vladimir Zworykin que descobriu a solução. Ele desenvolveu a válvula 
orthicon. [...] Adaptada à câmera, a válvula equilibrava a luz e melhorava a 
qualidade técnica da imagem. A partir de 1940, a TV se afirma: o sistema já era 
então totalmente eletrônico (PATERNOSTRO, 1999, p. 24). 

 

No Brasil, esse veículo de comunicação começa a fazer parte da vida das pessoas no 

início da década de 50, o que somente foi possível devido ao empreendedorismo de Francisco 

de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, que levou as primeiras imagens da TV para os 

lares brasileiros.  
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 Em 1950, Assis Chateaubriand era proprietário do maior império de comunicação da 

época: Diários e Emissoras Associados1. O industrial investe na televisão como meio de 

comunicação e lança, em 18 de setembro de 1950, a primeira emissora de TV no Brasil, a 

pioneira da América Latina, como relata Partenostro (1999, p. 28): “Nesse dia, entrava no ar a 

PRF-3 TV Difusora, depois TV Tupi de São Paulo, a pioneira da América Latina”. Apesar das 

controvérsias quanto à primeira transmissão de imagens no Brasil, o primeiro programa 

transmitido ao vivo dos estúdios instalados no Palácio do Rádio, em São Paulo, foi o 

espetáculo TV na Taba, comandado por Cassiano Gabus Mendes, que durou quase duas horas 

com a presença de diversos artistas, de acordo com Partenostro: 

 

Como existiam poucos televisores em São Paulo, Chateaubriand mandou instalar 
duzentos aparelhos em pontos de movimento da cidade, como a Praça da República, 
para que o público pudesse assistir ao acontecimento e comprovar a existência da 
televisão. [...] estava dada a largada! A TV brasileira era uma realidade. Quatro 
meses depois, em janeiro de 1951, entrava no ar a segunda emissora do país, a TV 
Tupi do Rio (1999, p. 29). 
 

A estréia da TV Tupi terá a teledramaturgia como carro-chefe da emissora, para 

conquistar um público, que ainda é limitado. O novo aparelho estava restrito à classe mais 

alta, pelo valor elevado no mercado, pois até 1959, eram importados. Essa primeira fase da 

televisão, é descrita por César Bolaño como: “caráter experimental de sua produção [...] e 

mercado de grande mobilidade: as barreiras à entrada limitavam-se à possibilidade de 

conseguir-se ou não uma concessão” (apud CRUZ, 1996, p. 29). Essa mobilidade de mercado 

ficou comprovada com a estrutura alcançada pela televisão brasileira em apenas nove anos de 

criação. Durante esse período foram criados dez canais de transmissão concentrados 

principalmente no sudoeste do país2.  

O telejornalismo também surgiu na década de 50, com a criação do primeiro telejornal 

da TV Tupi o Imagens do Dia que, além de não ter qualquer preocupação com a pontualidade, 

tinha um formato simples: Rui Rezende fazia locução em off3 de um texto com estilo 

radiofônico e apresentava algumas notas.4 Em 1952, esse telejornal foi substituído pelo 

Telenotícias Panair, transmitido diariamente, às 21h.  

                                                 
1 A empresa Diários e Emissoras Associadas incorporava jornais, revistas e emissoras de rádio na época. Entre 
eles, O jornal Diário de São Paulo, a revista O Cruzeiro e a Rádio Tupi. 
2 As principais emissoras criadas neste período são: TV Tupi/SP, TV Tupi/Rio, TV Paulista/SP, TV Record/SP, 
TV Rio, TV Paraná/Curitiba, TV Itacolomi/Belo Horizonte, TV Continental/Rio, TV Rádio Clube/Recife, TV 
Alterosa/Belo Horizonte e TV Piratini/Porto Alegre. 
3 Off: marcação técnica no script do telejornal que indica que o locutor estará lendo o texto sem aparecer na tela. 
4 Nota: texto curto sem imagens, lido ao vivo pelo apresentador. 
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No entanto, em 1953, surge, na TV Tupi, o ícone do telejornalismo no país, o Repórter 

Esso, que ficou famoso pela sua abertura: “Aqui fala o seu repórter Esso, testemunha ocular 

da história”. Esse telejornal permanece no ar por quase 20 anos, no horário nobre da noite, 

como explica o Doutor em Comunicação Social, Guilherme Jorge Rezende:  

 

Seu conteúdo abrangia o noticiário nacional e internacional veiculado inclusive por 
meio de filmes. Como seria razoável supor, os telejornais eram produzidos 
precariamente e careciam de um nível mínimo de qualidade. As falhas se 
originavam tanto das grandes deficiências técnicas quanto da inexperiência dos 
primeiros profissionais, a maioria procedente do rádio (REZENDE, 2000, p. 106).   

 

Nessa época, as notícias tinham poucas imagens, eram lidas por apresentadores com 

voz forte e marcante, característica herdada do rádio. Exemplo disso eram os telejornais 

realizados no estúdio, com uma cortina ao fundo, um cartaz do patrocinador do programa e 

uma mesa para o apresentador. Esse é considerado o início do telejornalismo no país e foi um 

período de adaptação ao novo meio de comunicação tanto para os telespectadores quanto para 

os profissionais.  

A busca pela inovação era contínua, pois o principal objetivo desses profissionais era 

alcançar uma transmissão de qualidade para conquistar o público. À medida que a variedade 

de programas foi crescendo, novas técnicas surgiram no mercado, entre elas, o equipamento 

de videotape. A jornalista Dulce Márcia Cruz menciona que: 

 

O VT possibilitou, não só as novelas diárias, como também a repetição do mesmo 
tipo de programa, sempre naquele horário: faixa das 18, 19, 20h, novela; faixa das 
21h, shows; faixa das 22h, filmes; jornal das 12, das 20, das 24h e assim por diante.  
Isso criava no telespectador o hábito de assistir televisão rotineiramente, ao invés de 
uma programação diversificada, cada dia um programa diferente, como era muito 
comum na época (CRUZ, 1996, p. 29).  
 

Os equipamentos de videotape foram a grande novidade da década de 60, 

possibilitando uma economia de custo e de tempo e uma melhor qualidade nos programas. 

Segundo Partenostro, a TV Tupi de São Paulo, a primeira a utilizá-los, grava a festa de 

inauguração de Brasília, no dia 21 de abril de 1960 e exibe a gravação em várias cidades. Foi 

a partir da ‘era videotape’ que as novelas tiveram um grande impulso e o que o Brasil viu 

nascer programas de auditório com grande repercussão e audiência, um dos mais lembrados é 

o musical Jovem Guarda, com Roberto Carlos, na TV Record. 

Em 1962, é criado O Jornal de Vanguarda, da TV Excelsior, com inovações no 

telejornalismo, um visual dinâmico, variedade de locutores e presença de comentaristas. No 

entanto, as evoluções na linguagem jornalística serão interrompidas a partir de 1964, quando o 
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governo militar decreta o Ato Institucional nº 5 (em 1968), que impõe a censura no rádio, no 

jornal e na TV. A liberdade de criação, nas pautas e na produção dos telejornais, será tolhida 

pelos censores da ditadura militar, que estabelecem um novo padrão para os meios de 

comunicação do país.  Com o fim da pluralidade de notícias, muitos telejornais serão retirados 

do ar, um deles, será O Jornal de Vanguarda, em 1968, limitando o telejornalismo brasileiro, 

conforme relato de Rezende (2000, p. 108): “Encerrava-se ali uma das passagens mais 

criativas e inteligentes da história do telejornalismo brasileiro”. 

Predomina no jornalismo a leitura de notícias na TV e o uso de fotos para visualização 

da notícia. O comportamento adotado pela televisão gerou críticas à eficiência do jornalismo, 

de acordo com Luís Lobo (apud REZENDE, 2000, p. 108): “Ler um papel frente às câmeras 

não é informar. Mostrar uma foto que todo mundo já viu também não. Jornalismo de televisão 

tem de ser muito mais”.  

Apesar de todas as restrições do novo regime, em 1969, um novo telejornal é lançado 

pela Rede Globo, estréia o Jornal Nacional, em 1º de dezembro, com apenas 15 minutos 

diários, o primeiro telejornal em rede5 do país, que divulga notícias locais, nacionais e 

internacionais. O Jornal Nacional surge como pioneiro na transmissão de reportagens a cores, 

também é o primeiro a mostrar imagens, via satélite, de acontecimentos internacionais. O 

estilo de linguagem, a narrativa e a figura do repórter de vídeo tinham os telejornais 

americanos como modelos. 

A partir de 1977, novos modelos de telejornais surgem no país, os matutinos e 

vespertinos, com a figura do âncora para a transmissão das notícias. Nessa linha, serão criados 

os noticiosos com uma abordagem mais direcionada para o público daquele horário, como o 

Bom Dia São Paulo, TV Mulher, TJ Brasil, entre outros, mas todos com o objetivo de 

informar e prestar serviços. 

Alguns telejornais não permaneciam muito tempo no ar, os motivos eram a falta de 

audiência, a censura e o fechamento das empresas que transmitiam os programas. Em 

consonância com esse ponto de vista, Rezende acredita que dois fatos marcaram o 

telejornalismo no país: “a criação do Jornal Nacional, na Rede Globo de Televisão e o fim do 

legendário Repórter Esso, na já combalida TV Tupi, depois de anos e anos de existência, 

muitos dos quais como líder de audiência na televisão brasileira”. (2000, p. 109) 

Apesar de todos os percalços no telejornalismo, o Jornal Nacional se mantém como 

líder no gênero jornalístico, no entendimento de Partenostro (1999, p. 35): “O Jornal 

                                                 
5 Rede: sistema integrado de emissão de sinais de rádio e televisão por ondas eletromagnéticas. 
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Nacional, da Rede Globo de Televisão, é o que está no ar há mais tempo, completando 37 

anos, e é, até hoje, líder de audiência no horário”. 

Embora o Jornal Nacional da Rede Globo seja o clássico do telejornalismo, existe 

hoje uma diversidade de programas nesse segmento, pois outras emissoras apresentam 

programas jornalísticos na sua grade de programação, como: o Jornal do SBT, Jornal da 

Band, Jornal 24 horas, da Rede Record e o RedeTV News, transmitido pela Rede TV!. A 

criação desses telejornais pelas emissoras concorrentes evidencia que a informação faz parte 

do dia-a-dia do telespectador que, além de entretenimento, busca informação, pois ligar a 

televisão e saber dos acontecimentos do seu país e do mundo é uma rotina para ele.  

 

1.2 O PODER DO TELEJORNALISMO 

 

A notícia imediata não foi um privilégio da televisão, pelo contrário, o rádio 

continuava, mesmo com a chegada do novo invento, a dar a notícia em primeiro lugar. O 

rádio está no ônibus, na rua, no trabalho, em qualquer lugar ou hora do dia. É mais veloz, 

sempre à frente dos acontecimentos, mantém um público fiel e uma grande audiência, pelo 

fácil acesso às pessoas.   

A televisão não tem como objetivo ocupar o espaço de nenhum outro meio de 

comunicação. Ela chega para agregar e para construir um novo perfil de informação, a notícia 

em movimento para os telespectadores é o diferencial da televisão em relação ao rádio e ao 

jornal. A imagem retrata os fatos e prende a atenção das pessoas, como explica Partenostro:  

 

Se alguém ouve no rádio uma notícia de grande impacto, logo depois liga a TV, em 
busca de mais informações. Mas, principalmente, atrás de algo que nenhum outro 
veículo pode fornecer: a mensagem sonora aliada à mensagem visual. A televisão 
combina a utilização de dois sentidos do ser humano, a visão e a audição. Sem 
contar que uma notícia de grande impacto afeta as pessoas de forma emocional 
(1999, p. 63). 
 

A partir desse conjunto composto por imagens e palavras, a televisão informa e cria o 

telejornalismo. Um programa de caráter informativo, com intuito de divulgar os principais 

fatos do dia de uma cidade, estado, país e ainda, questões internacionais. A partir de palavras 

e imagens, é possível estabelecer uma comunicação com o telespectador, tornando comum um 

determinado assunto de interesse público. O telejornal cria uma ligação com os 

telespectadores que se identificam com a imagem mostrada na TV, numa semelhança com o 

dia-a-dia. Os jornalistas Heródoto Barbeiro e Paulo Lima afirmam: 
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A TV é o único meio capaz de prender a atenção de todos os clientes de uma padaria 
bem como das pessoas que passam em frente às lojas de departamentos e de 
desafogar o trânsito das grandes cidades no momento de a seleção entrar em campo 
nos jogos da Copa do Mundo (BARBEIRO e LIMA, 2005, p. 16).   

 

Esse poder de sedução que a TV exerce no telespectador é explicado, em parte, pela 

curiosidade de saber o que acontece à sua volta. Diante da tela, fatos importantes ocorridos, 

no dia-a-dia da nossa cidade, ou do outro lado do mundo, são narrados por um repórter. As 

imagens, os sons e as declarações de pessoas que vivenciaram ou presenciaram o fato em 

questão servem de auxílio para completar a narrativa, com som, imagem e voz. Barbeiro e 

Lima (2005) acrescentam que a presença da TV, ao vivo, no local e na hora em que os fatos 

acontecem transmite ao telespectador uma sensação de confiança.  

O repórter é figura essencial para a construção da credibilidade do telejornal. É ele que 

é visto por milhões de pessoas mundo afora. O papel do repórter é semelhante ao do contador 

de histórias, é o elo entre o telespectador e o mundo, como complementa Rezende (2000, p. 

93): “Com a transmissão direta de imagens e sons, a TV realiza a sua obra jornalística 

máxima. Permite ao telespectador testemunhar um fato como se estivesse presente no local”. 

O telejornal é a fonte de notícias de uma parcela da população e tem participação na 

imagem que as pessoas criam da realidade. De acordo com Partenostro (1999), dependendo da 

intensidade da notícia, uma imagem que apareça no ar, por escassos 15 segundos, permanece 

na mente do telespectador por muito tempo, às vezes para sempre. Uma imagem pode, sim, 

marcar a vida de uma pessoa, o que pode ser exemplificado com fatos como a queda do muro 

de Berlim e o atentado às Torres Gêmeas, em Nova Iorque.  

Como já foi dito, o telejornal está no ar para complementar a necessidade de 

informação de diferentes classes sociais. O uso de um vocabulário acessível e de uma sintaxe 

simples alcança maior eficácia no telejornal, pois esse conjunto de elementos favorece a 

compreensão de quem está assistindo à TV. Assim, a escolha das notícias consideradas 

relevantes para irem ao ar, as imagens captadas e a elaboração de um texto simples são 

elementos essenciais para atingir o público. O texto precisa ‘casar’ com a imagem, as palavras 

devem servir de suporte, dar apoio, complementar o visual, dessa forma, obtém-se uma 

mensagem acessível para o maior número de pessoas. 

É com esse propósito, que são escolhidas determinadas notícias para serem colocadas 

no ar, são fatos que afetam a um maior número de pessoas ao mesmo tempo, de acordo com a 

jornalista Olga Curado: 
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A importância da notícia é geralmente julgada de acordo com sua abrangência, isto 
é, segundo o universo de pessoas as quais pode interessar. Esse é o critério mais 
utilizado em jornalismo de televisão. A informação deve colaborar para produzir em 
nós um sentimento de inclusão social ou política, aumentando a nossa consciência 
do que se passa nas nossas cercanias ou alhures (2000, p. 16).  

 

Com relação a essa abordagem, Bistane e Bacellar (2005) acreditam que os assuntos 

são considerados relevantes para os jornalistas, à medida que interessam a um grande número 

de pessoas ou causam impacto. Quanto mais pessoas o telejornal atingir, maior é o retorno da 

audiência e esse é o principal objetivo de uma emissora comercial. 

Para telejornais do porte do Jornal Nacional que possuem um programa em rede, essa 

escolha é mais complexa, já que é preciso selecionar e divulgar os fatos mais importantes que 

afetam a vida dos cidadãos. 

A tecnologia vai ao encontro da era da informação, pois com os atuais satélites, a 

abrangência de um telejornal é muito ampla. No entendimento de Rezende: 

 

Graças às transmissões via satélite, milhões de pessoas, nos mais distantes recantos, 
podem acompanhar o desenrolar de um evento. A comunicação eletrônica propicia, 
assim, o rompimento das fronteiras lingüísticas e culturais, tornando viável o sonho 
da ‘aldeia global’ (2000, p. 70). 

 

A globalização tem papel fundamental na evolução da notícia e, principalmente, no 

crescimento da televisão. A notícia passa, atualmente, por uma significativa mudança com o 

surgimento de mais um meio de comunicação, a internet. Com isso, a TV precisa se adaptar 

para competir com esses novos meios de comunicação que valorizam a rapidez e o ineditismo 

da notícia.  

É justamente pela facilidade de saber o que ocorre no outro lado do mundo, de poder 

acompanhar os fatos ao vivo, por satélite, que surgiu a necessidade de saber também o que 

acontece na região onde vivemos. Assim, a TV volta seu olhar para os acontecimentos mais 

próximos dos telespectadores, criando um novo nicho de comunicação, a notícia regional. 

Como explica Diedrichs: “O mercado globalizado pode até fazer com que as pessoas desejem 

um mesmo produto que outra, mas a apresentação desde produto ainda passa por uma 

introdução regional” 6.  

Ciente dessas mudanças de mercado e, com a grande diversidade dos canais fechados, 

a televisão busca um novo recurso para manter sua audiência e coloca no ar informações do 

dia-a-dia da cidade e da região do telespectador. 

                                                 
6 DIEDRICHS, Pedro. A comunicação deve ser regional. Disponível em http://www.comunique-
se.com.br/conteudo/newsshow.asp?editoria=237&idnot=25914, acessado em 12 de junho de 2006. 



 

 

16

1.3 DO GLOBAL AO LOCAL 

 

A globalização e a tecnologia contribuíram para o desenvolvimento da televisão, para 

a qualidade e diversidade no telejornal brasileiro.  

Neste estudo, será usada a definição de ‘globalização’ do escritor Armand Mattelart, 

por ser mais operativa para os objetivos do trabalho:  

 

O que se convencionou chamar de mundialização/globalização – o primeiro termo é 
familiar a todas as línguas neolatinas, o segundo, é de origem anglo-saxônica – 
combina com a fluidez dos intercâmbios e fluxos imateriais transfronteiriços. [...] os 
instrumentos de comunicação têm acelerado a incorporação das sociedades 
particulares em grupos cada vez maiores, redefinindo continuamente as fronteiras 
físicas, intelectuais e mentais (2000, p. 11). 

 

 O ato de globalizar a notícia é deixá-la ao alcance de qualquer pessoa, sem restrição de 

classe social, cor ou moradia. Nesses últimos anos, os meios de comunicação sofreram 

notáveis transformações na produção e distribuição de conteúdo, pois o processo de 

globalização quebrou barreiras entre culturas e dimensões. Para Ianni (apud SIMÕES, 2005), 

a concepção de globalização está ligada a um sistema social: "no sentido de que transcendem 

a localidade e a província, o feudo e a cidade, a nação e a nacionalidade, criando e recriando 

fronteiras, assim como fragmentando-as ou dissolvendo-as"7.  

A evolução a que o autor se refere é exemplificada pela maneira como as notícias 

correm o mundo, proporcionando uma diversificação de mídias para as pessoas, como jornal, 

rádio, TV e agora, internet. Essa pluralidade dos meios de comunicação de massa (MCM) 

favorece o inter-relacionamento dos povos mediados por um sistema de comunicação 

globalizado. Em consonância com esse ponto de vista, o Presidente da Associação Brasileira 

de Fornecedores da TV por Assinatura (Abraforte), Walter Longo (apud CABRAL) acredita 

que essa facilidade na troca de cultura, política e informação retrata um alinhamento dos 

grandes veículos de comunicação de massa e, ao mesmo tempo, multiplica os menores, como 

os comunitários, valorizando a informação local. Assim opina: 

 

Quem mora hoje em condomínio fechado está menos preocupado com o que 
acontece em Mato Grosso ou no mundo do que no próprio condomínio, onde existe 

                                                 
7 SIMÕES, Cassiano Ferreira. A TV regional e a globalização. Disponível em 
<http://dici.ibict.br/archive/00000557/01/Tv_regional.pdf>. Acesso em: 15 de set. 2006. 
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uma TV comunitária que fala dos problemas da vizinhança e da olimpíada interna da 
qual seu filho participa; há uma simultaneidade de pensar no universal e na rua 8 
 

A busca pela globalização do mundo e das informações chegou ao ápice com o 

favorecimento da tecnologia, mas como expõe o autor, existe uma valorização do local, do 

que acontece nas suas cercanias. O âmbito local, por vezes, é confundido com a valorização 

do regional. Para Cassiano Simões, essa diferenciação esvazia a discussão entre regional e 

global: 

 

Uma vez que desvincula o “regional” da sua nova significação dada pela 
modernidade-mundo, da oposição ao “global”. A questão é que o “regionalismo” 
tem sido apresentado como um subproduto do “globalismo”, o que estampa um 
eufemismo global. 9 
 

É fato que a globalização amplia, progressivamente, o campo de circulação e de 

absorção de informações. O termo regional, porém, não deve ser considerado o antônimo de 

global, pois o que ocorre é apenas a delimitação do campo de informações.  

Contudo, o global não existe sem o local e essa transformação acontece na escolha de 

programas, telejornais e emissoras que oferecem essa diversidade de informação. No caso da 

RBS TV10, que é uma afiliada da Rede Globo, a emissora disponibiliza aos telespectadores 

não só uma programação local, mas também a oriunda da Rede Globo, com notícias do país e 

do mundo.  

Para o jornalista Rogério Bazi, as emissoras não se preocupam somente com a 

globalização da notícia, mas também com a sua regionalização. Para o autor, uma televisão 

regional é “aquela que retransmite seu sinal a uma determinada região e que tenha sua 

programação voltada para ela mesma” (2001, P. 16).  

 A imprensa regional surge tanto para atender às necessidades de uma determinada 

localidade quanto para acompanhar e registrar a história daquela cidade ou região. Dessa 

forma, esses meios de comunicação regionalizados formam telespectadores participativos e 

atuantes no desenvolvimento de sua comunidade, criando uma consciência de cidadania.  

 

 

                                                 
8 CABRAL, Eula Dantas, FILHO CABRAL, Adilson Vaz Cabral. Do massivo ao local: a perspectiva dos 
grupos de mídia.  Disponível em < http://www.ourmedianet.org/papers/om2004/Cabral-Filho.om4.port.rtf >. 
Acesso em: 13 de set. 2006. 
9 SIMÕES, Cassiano Ferreira. A TV regional e a globalização. Disponível em 
<http://dici.ibict.br/archive/00000557/>. Acesso em: 15 de set. 2006. 
10 A história da RBS TV será abordada no próximo capítulo. 
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2. O NOVO OLHAR DO TELEJORNALISMO 

 

É certo que a televisão transforma-se e muda ao longo dos anos, de acordo com a 

necessidade do mercado e do telespectador. Já pelo exposto, sabemos que a globalização e a 

proliferação dos meios de comunicação são os principais colaboradores para a criação desse 

novo olhar. Neste capítulo, retrataremos o papel da regionalização na TV, o seu surgimento 

no Rio Grande do Sul e os principais aspectos encontrados nas emissoras que realizam esse 

trabalho no Estado. 

 

2.1 A REGIONALIZAÇÃO NA TV 

 

O fator de grande expressão no fortalecimento da TV Regional é o fim do monopólio 

dos grupos midiáticos, hoje concentrados no eixo Rio – São Paulo. Por meio da transmissão 

de satélite, podemos visualizar novas empresas que divulgam seu produto em diversas 

localidades do Brasil e para alguns países do Mercosul. A TV Diário, do Grupo Verdes Mares 

de Comunicação, situada no Ceará, é um exemplo dessa regionalização da mídia brasileira e, 

graças à tecnologia, é a prova de que emissoras regionais podem se consolidar no campo 

midiático. Lima (2005) realizou um estudo sobre o avanço da mídia regional no país e 

caracterizou esse processo como sendo o “contra-fluxo” da notícia. 

 

O “contra-fluxo” de grupos de mídia regional se dá no momento em que a 
produção/informação começa a surgir de uma outra determinada natureza e/ou 
região, ao contrário daquela já estabelecida. Por exemplo, no Brasil, as informações 
surgem no eixo Rio-São Paulo, onde se concentram as maiores emissoras de rádio, 
TVs, revistas, editoras, cinemas, produtoras, agências de publicidade & 
propaganda, gravadoras de CDs, provedores de Internet, ou seja, todo o campo 
midiático, gerando informações e notícias que penetram nos campos de interação. 
O contrário das informações geradas, longe deste mapa midiático, do eixo Rio-São 
Paulo, se dando em outra região, como por exemplo, o Nordeste do país, se 
disseminando, configura-se um contra-fluxo de empresas midiáticas que apostam 
no mercado regional e, muitas vezes, nacional. 11 
 

O caso da consolidação da TV Diário, segundo a autora da pesquisa, demonstra a 

capacidade de emissoras produzirem conteúdo regional, dentro do campo midiático, sem 

precisarem retransmitir o sinal de algum grupo predominante. Concordamos com a autora no 

sentido de reconhecer que os grupos de mídias regionais estão produzindo cada vez mais e, 

                                                 
11 LIMA, Maria Érica de Oliveira. O sertão vira mar no “contra-fluxo” regional. Revista Acadêmica do 
Grupo Comunicacional São Bernardo, 2005. Disponível em 
<http://www2.metodista.br/unesco/GCSB/Artigo_o_sertao.htm#_ftn1>. Acessado em 15 out. 2006. 
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com isso, conquistam espaço na televisão brasileira, mas é preciso salientar a importância das 

retransmissoras12 já que o global não existe sem o local. Por essa perspectiva, boa parte dos 

canais na televisão, tanto abertos como por assinatura, buscam informar e entreter as pessoas, 

mesclando, na sua grade de programação, produções próprias, com conteúdos de uma 

televisão geradora, como é o caso do nosso objeto de estudo, a Rede Brasil Sul (RBS TV), 

uma afiliada13 da Rede Globo. Assim, a rede de emissoras da RBS disponibiliza, para os 

telespectadores, a programação oriunda da Rede Globo e produz conteúdos regionais nos 

estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.   

No Congresso Nacional, há o Projeto de Lei 256 que tramita desde 1991, da deputada 

federal Jandira Feghali14 que busca instituir a obrigatoriedade da inclusão de assuntos 

regionais, na programação das televisões brasileiras. O projeto estabelece que o tempo de 

produção de assuntos culturais, artísticos e jornalísticos deve ser proporcional à abrangência 

geográfica da população nos estados onde estão localizadas as sedes das emissoras e/ou 

afiliadas. Quanto maior a população, maior o tempo que deve ser disponibilizado para a 

produção de conteúdos locais, sob pena de multa e até suspensão da concessão por trinta dias 

a cada reincidência.  

Impor obrigações às emissoras de televisão brasileira, não é a melhor solução para o 

aumento de produção regional. A regionalização da TV deve acontecer de acordo com a 

estrutura da emissora, bem como, com a disponibilidade das pessoas para desenvolverem o 

novo sistema de produção. O diretor de jornalismo da RBS TV, no Rio Grande do Sul, Raul 

Costa Júnior,15 em entrevista concedida para o presente estudo afirmou que não apóia o 

projeto:  

 

Porque tu colocas limites artificiais para o processo e o limite tem que ser dado pelo 
mercado. Por exemplo, tu não podes querer que a TV Santa Maria produza o 
mesmo que a TV de Porto Alegre, entende? Porque a grana é outra, o tamanho é 
outro, a dimensão é outra. Assim como não pode querer que a TV Porto Alegre 
produza o mesmo que a TV Teresina ou a TV de São Paulo, entende? Então, são 
realidades diferentes.  

 

No entanto, mesmo sem levar em consideração as características de cada emissora, de 

uma maneira geral, a regionalização promove a quebra de barreiras e culturas entre as 

                                                 
12 Retransmissoras são emissoras que recebem o sinal de outra televisão e retransmitem a programação para o 
público, podendo produzir também programação local ou não. 
13 A Rede Globo possui mais de 121 emissoras entre geradoras e afiliadas em todo o território brasileiro.  
14 FEGHALI, Jandira. Deputada Federal do Rio de Janeiro pelo PC do B. Disponível em: 
<www.jandirafeghali.com.br>. Acessado em: 11 out. 2006. 
15 COSTA JR., Raul. Diretor de Telejornalismo da RBS TV. Em entrevista concedida em 10 de agosto de 2006, 
no ANEXO A, pg. 53. 
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comunidades e altera as relações entre os produtores de conteúdos e os telespectadores. A 

participação comunitária pode ser evidenciada na sugestão de pautas e na interatividade com o 

público. Essa interação ocorre não apenas para satisfazer uma necessidade de quem recebe os 

conteúdos produzidos, mas também por possibilitar para as emissoras um aumento na 

demanda da publicidade local. Bazi (2001) apontou em seu estudo sobre a EPTV de 

Campinas que a regionalização está diretamente ligada à publicidade. Ele detectou que muitas 

empresas situadas nas cidades de abrangência da rede puderam, com a inauguração da EPTV, 

fazer publicidade em municípios de seu interesse e a custos compatíveis com o porte da 

empresa. “Com a regionalização da emissora, a empresa, que possui 120 estabelecimentos em 

seis Estados do Brasil, pôde direcionar seus comerciais para as cidades onde desejava investir 

e consolidar sua imagem junto à comunidade” (BAZI, 2001, p. 79). Com a produção regional 

da emissora, os publicitários perceberam que um novo mercado se formava, com grandes 

chances de ser promissor.  

 Cruz (1996) relatou em pesquisa feita no mercado da RBS de Santa Catarina que a 

programação local foi um fator de extrema importância para esse novo nicho comercial, 

porque a emissora apostou no horário do meio–dia como horário nobre e não apenas no 

intervalo das oito e nove da noite, como os telespectadores estavam acostumados a 

acompanhar na TV. Contudo, a autora também menciona que a Rede Globo passou a 

centralizar a comercialização e a controlar com mais rigidez os programas exibidos, conforme 

explica: 

 

Para fazer um jogo de futebol, as emissoras têm que pedir autorização com muita 
antecedência para que seja avaliada a abertura de espaço pela Globo e ainda corre, 
por conta própria, o risco de não conseguir vender seu intervalo comercial a um 
preço compatível com os gastos de transmissão do evento. A falta dessa segurança 
e o custo elevado, talvez expliquem a quase inexistente programação regional na 
maioria das afiliadas globais do país (CRUZ, 1996, p. 158). 
 

Isso quer dizer que a obrigatoriedade da produção de conteúdos regionais, como impõe 

o Projeto de Lei da deputada Jandira Feghali, não é o que vai motivar as emissoras a entrarem 

no processo de regionalização. Isso já está ocorrendo de maneira natural. É uma necessidade 

de sobrevivência no mercado midiático.                          

                                                                                                                                                                                      

2.2 QUANDO O REGIONAL NASCE PARA O MUNDO 
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O processo de regionalização na televisão brasileira surgiu em 1969, com a RBS TV. 

Raul Costa Júnior afirma que a emissora da família Sirotsky foi a pioneira no Brasil na 

criação de uma rede regional de televisão: “Começou em 1969 com a TV Caxias. Então, foi a 

primeira emissora do Brasil a acreditar na produção de conteúdo no interior do estado. Isso 

faz parte do DNA, do conceito da RBS de estar cada vez mais produzindo localmente”. 

Assim, esse novo processo, a regionalização da TV, surge para sanar a necessidade de 

discutir os problemas ou divulgar as belezas e peculiaridades de cada cidade ou região. 

Alfredo Vizeu explica o fato de a emissora gaúcha estar direcionada à divulgação e produção 

de material: “A escolha de um telejornal local está relacionado com uma dimensão mais 

ampla que é a (re) valorização do regional num mundo globalizado.” (VIZEU, 2003, p.12)  

Essa necessidade de (re) valorização, destacada por Vizeu, pode ser exemplificada 

com a Caravana do Jornal Nacional (2006), que saiu do Rio de Janeiro e fez uma grande 

viagem pelo Brasil. O projeto teve como objetivo, a cada quinze dias, apresentar o telejornal 

fora do estúdio, ao vivo, de uma cidade que representasse uma região do país a fim de mostrar 

os anseios e desejos do povo. A primeira região escolhida para o Jornal Nacional do dia 31 de 

julho de 2006, apresentado por Willian Bonner, foi a Região Sul, representada pelo distrito 

das Ruínas de São Miguel das Missões. Em uma entrevista exibida no Jornal do Almoço, da 

RBS TV, no dia 31 de julho de 2006, o apresentador do telejornal mais antigo da TV Globo 

explicou a importância do projeto, que surgiu em setembro de 2005 (GLOBO, 2006) e retrata 

o crescimento do jornalismo regional, como explica Bonner: “O jornal todo será dedicado à 

Região Sul do Brasil, às suas peculiaridades, aos seus problemas.”.  

É fato, porém, que a Caravana JN não foi novidade para os gaúchos, habituados a 

assistir a um dos programas mais tradicionais de notícias, o Jornal do Almoço, em eventuais 

caravanas pelo Rio Grande, em datas especiais. 

O Jornal do Almoço foi criado há 32 anos. Com o propósito de transmitir as 

informações de uma maneira informal ao meio-dia, o telejornal retrata a realidade local, em 

45 minutos diários, reunindo diversas editorias como cultura, variedades, noticiário factual, 

entrevistas e comentários (RBS, 2006). No Rio Grande do Sul, o programa começou a ser 

apresentado em Porto Alegre e, ao longo dos anos, foram implantados na grade de 

programação espaços para transmissões de notícias locais dos principais municípios do 

Estado. São 12 regiões interligadas ao Jornal do Almoço, com autonomia para transmissão de 

notícias, dentro das suas respectivas áreas de cobertura. 
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2.3 AS EMISSORAS GAÚCHAS NO PROCESSO DE EVOLUÇÃO REGIONAL 

 

A RBS é a maior rede de televisão regional da América do Sul, possui doze emissoras 

afiliadas da Rede Globo no Rio Grande do Sul e seis afiliadas em Santa Catarina, além de 

sucursais multimídia e escritórios comerciais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, 

São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, o que a torna o maior grupo de comunicação 

multirregional do Brasil. 

Com essa pluralidade da comunicação, o espaço destinado à programação local vem 

crescendo dentro do Grupo RBS. O aumento dos blocos locais do Jornal do Almoço acontece, 

gradativamente, dentro do processo de regionalização da TV. Nos últimos três anos, quatro 

emissoras: RBS TV Caxias do Sul, RBS TV Santa Maria, RBS TV Pelotas e RBS TV Santa 

Cruz do Sul passaram a ocupar quatro blocos do Jornal do Almoço, e não dois blocos, como 

todas as demais oito regiões do Estado. Assim, pelo menos metade do espaço do telejornal 

está destinada às notícias locais. As emissoras citadas neste estudo são referidas no aumento 

da produção do JA e, segundo o Diretor de Telejornalismo da RBS TV, Raul Costa Júnior, 

foram escolhidas de acordo com a capacidade econômica para adaptação do novo modelo.  

 O histórico e as informações sobre a região de cobertura da RBS TV Caxias do Sul, 

RBS TV Santa Maria, RBS TV Pelotas e RBS TV Santa Cruz do Sul são descritos a seguir. 

 

2.4 A PIONEIRA TV CAXIAS 

 

A TV Caxias foi inaugurada em fevereiro de 1969, pelo empresário Nestor Rizzo. Na 

época, havia o Jornal Hoje, programa jornalístico, de entrevistas, cultura e esportes que 

precedeu o Jornal do Almoço, na TV Caxias.  

  Em 2003, foi implantado o processo de aumento de dois para quatro blocos do Jornal 

do Almoço. A equipe de telejornalismo é composta por 15 profissionais na sede de Caxias do 

Sul e uma repórter que acumula a função de apresentadora na sucursal16 de Bento Gonçalves. 

A área de cobertura da emissora de Caxias do Sul, com a da sucursal abrange 48 municípios.17 

                                                 
16 Sucursal: pertence a uma emissora sede. Funciona em outra cidade da área de cobertura, onde há equipes da 
empresa atuando, seja na área comercial ou seja na área jornalística. 
17 André da Rocha, Antonio Prado, Bento Gonçalves, Boa Vista do Sul, Bom Jesus, Cambara do Sul, Campestre 
da Serra, Canela, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Coronel Pilar, Cotipora, Dois Lajeados, Esmeralda, Fagundes 
Varela, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Gramado, Guabiju, Guaporé, Ipê, Jaquirana, Monte Alegre dos 
Campos, Monte Belo do Sul, Muitos Capões, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Pádua, Nova Petrópolis, Nova 
Prata, Nova Roma do Sul, Parai, Pinhal da Serra, Pinto Bandeira, Protásio Alves, Santa Tereza, São Francisco de 
Paula, São Jorge, São Jose dos Ausentes, São Marcos, São Valentim do Sul, Serafina Correa, União da Serra, 
Vacaria, Vila Flores e Vista Alegre do Prata. 
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2.5 TV SANTA MARIA, NO CENTRO DO ESTADO 

 

A criação de um canal de televisão local, em Santa Maria, começou com a união de 

um grupo de empresários da cidade que fundou a TV Imembuí em 1969. A emissora surgiu 

dentro da Rádio Imembuí e possuía um grupo de 650 acionistas. A Universidade Federal de 

Santa Maria também colaborou, cedendo parte dos equipamentos necessários para fazer a 

emissora funcionar. Em 1973, a TV Imembuí foi incorporada ao Grupo RBS que assumiu o 

controle acionista. A partir desse momento, passou a transmitir a programação da RBS, 

mantendo alguns espaços de programação local. Apesar de ser conhecida como RBS TV 

Santa Maria, possui, como razão social, o nome Televisão Imembuí S/A.  

A mudança, com a ampliação do Jornal do Almoço local, aconteceu no final de 2003. 

A área de cobertura do telejornal é de 38 municípios18, atingindo uma população de 800 mil 

habitantes e a equipe de telejornalismo da RBS TV Santa Maria possui 12 pessoas. 

 

2.6 TV PELOTAS, NO SUL DO ESTADO 

 

A história da TV Tuiuti começou antes mesmo da primeira transmissão, quando um 

grupo de pessoas fez a primeira experiência de televisão em Pelotas, no prédio onde 

atualmente funciona o Colégio Santa Margarida. A emissora, que hoje faz parte da RBS, já 

tinha sua concessão no ano de 1967.  

                Dois anos depois, o assessor jurídico da TV Gaúcha de Porto Alegre, Fernando 

Ernesto Corrêa, começou a organizar o departamento de retransmissoras da empresa. Em 05 

de julho de 1972, entrava no ar, ao vivo, a Televisão Tuiuti de Pelotas, sintonizada pelo canal 

4.  

                A TV Tuiuti era transmitida também para as cidades de Rio Grande e Bagé, que 

hoje possuem emissoras da RBS TV. Com o passar dos anos, a empresa cresceu e se 

desenvolveu, assim, em 1981, os transmissores foram levados para um novo terreno, no 

Bairro Areal, onde, em 1985, começaram a operar a RBS TV Pelotas e a Rádio Atlântida FM. 

                                                 
18 Santa Maria, Agudo, Caçapava do Sul, Cacequi, Cachoeira do Sul, Capão do Cipó, Dilermando de Aguiar, 
Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Formigueiro, Itaara, Itacurubi, Ivorá, Jaguari, Julio de Castilhos, Lavras do 
Sul, Mata, Nova Esperança do Sul, Nova Palma, Paraíso do Sul, Pinhal Grande, Quevedos, Restinga Seca, 
Rosário do Sul, Santa Margarida do Sul, Santana da Boa Vista, Santiago, São Francisco de Assis, São Gabriel, 
São João do Polêsine, São Martinho da Serra, São Pedro do Sul, São Sepé, São Vicente do Sul, Silveira Martins, 
Toropi, Unistalda e Vila Nova do Sul. 
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O processo de aumento dos blocos do Jornal do Almoço foi implantado no dia 9 de janeiro de 

2005, no sul do Estado. Sua área de cobertura é de 22 municípios19 da zona sul do estado.  

  A TV Pelotas tem, no jornalismo, uma equipe de 13 pessoas. 

 

2.7 TV SANTA CRUZ DO SUL, A NOVATA DA REGIÃO 

 

Até o ano de 1988, a RBS TV Santa Cruz do Sul era sucursal de Santa Maria e foi só a 

partir de 28 de setembro do mesmo ano que se tornou emissora e sua área de abrangência 

jornalística passou a ser 63 cidades entre os Vales do Rio Pardo20 e Taquari21, atingindo uma 

população de 750 mil pessoas. Essa área de abrangência é dividida com a sucursal de Lajeado, 

a maior do grupo RBS, que faz a cobertura de 36 cidades e com a sede, em Santa Cruz do Sul, 

que faz a cobertura de 27 cidades. O quadro funcional atual da emissora é de 12 pessoas que 

atuam no telejornalismo: oito na sede e quatro na sucursal. Esta emissora é novata no 

processo de regionalização, o Jornal do Almoço com quatro blocos foi implantado em 17 de 

maio de 2006, proporcionando para 63 localidades de sua abrangência, um maior espaço na 

TV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Amaral Ferrador, Arambaré, Arroio do Padre, Arroio Grande, Camaquã, Canguçu, Capão do Leão, Cerrito, 
Chuí, Chuvisca, Cristal, Dom Feliciano, Herval, Jaguarão, Morro Redondo, Pedro Osório, Pelotas, Piratini, 
Santa Vitória do Palmar, São Lourenço e Turuçu. 
20 O Vale do Rio Pardo que é composto por 27 cidades: Encruzilhada do Sul, Pantano Grande, Rio Pardo, Vera 
Cruz, Santa Cruz do Sul, Sinimbu, Vale do Sol, Candelária, Cerro Branco, Novo Cabrais, Lagoa Bonita do Sul, 
Passa Sete, Ibarama, Sobradinho, Arroio do Tigre, Segredo, Tunas, Lagoão, Barros Cassal, Gramado Xavier, 
Estrela Velha, Herveiras, Venâncio Aires, Mato Leitão, Vale Verde, Passo do Sobrado e Boqueirão do Leão. 
21 O Vale do Taquari que é composto por 36 cidades: Anta Gorda, Arvorezinha, Arroio do Meio, Cruzeiro do 
Sul, Lajeado, Estrela, Tabaí, Taquari, Paverama, Bom Retiro do Sul, Teutônia, Westfália, Imigrante, Encantado, 
Ilópolis, Itapuca, Doutor Ricardo, Nova Bréscia, Coqueiro Baixo, Muçum, Vespasiano Corrêa, Roca Sales, 
Progresso, Pouso Novo, Forquetinha, Marques de Souza, Relvado, Colinas, Santa Clara do Sul, Poço das Antas, 
Fazenda Vilanova, Canudos do Vale, Sério, Putinga, Capitão e Travesseiro. 
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3 NEWSMAKING 

 

É determinante abordar uma área importante dentro das pesquisas recentes de 

comunicação: o estudo sobre os emissores e sobre os processos de produção nas 

comunicações de massa, caracterizados na Teoria da Comunicação como gatekeeper e 

newsmaking. Os estudos desenvolvidos seguindo essa linha de raciocínio analisam desde a 

recusa e a seleção da informação até como se dá a apresentação da notícia. Uma vez que o 

presente estudo tem como foco os emissores e as rotinas produtivas, é fundamental retratar, 

neste terceiro capítulo, aspectos que contextualizem a abordagem do newsmaking, seus 

conceitos e alguns aspectos referenciais.  

  

3.1 A ROTINA DE PRODUÇÃO DOS JORNALISTAS   

 

 Os estudos na área de comunicação, voltados especificamente ao jornalismo e à 

produção das notícias, aprimoram-se na década de 60. Até então, as investigações eram 

baseadas em pesquisas sobre gatekeeping, em que o papel natural do profissional do 

jornalismo é desempenhar a função de filtro. Dentro de uma infinidade de fatos e 

acontecimentos, é o emissor quem decide o que é considerado notícia (HOHLFELDT, 2001). 

No entanto, cabe ressaltar que os estudos sobre gatekeeping se distinguem totalmente da 

censura por sua perspectiva estar vinculada às rotinas de produção da informação.  

Um profissional de jornalismo, além da bagagem cultural, traz consigo, na hora da 

escolha da notícia, um conjunto de valores que, segundo Robinson (apud WOLF, 2002), 

incluem critérios tanto profissionais quanto organizacionais, como: velocidade, eficiência e 

produção de notícias. Esses critérios organizacionais que estão ligados à função do gatekeeper 

também fazem parte do estudo que aborda a produção de notícias, conhecido como 

newsmaking. Como afirma Wolf (2003, p.169), o newsmaking está atrelado à “cultura 

profissional dos jornalistas e à organização do trabalho e dos processos produtivos. As 

conexões e as relações existentes entre os dois aspectos constituem o ponto central desse tipo 

de pesquisa”.  

Os estudos levam em consideração critérios como noticiabilidade, estrutura 

organizacional dos veículos de comunicação, construção da audiência, rotinas de produção e 

tem em comum, conforme Wolf (2003), a técnica da observação participante, em que o 

observador se faz presente no ambiente a ser estudado com a finalidade de buscar dados de 
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maneira teoricamente orientada. Dentro dessa perspectiva, existem estudos voltados para a 

análise dos critérios de importância e noticiabilidade, assim Wolf entende que:  

 

A noticiabilidade corresponde ao conjunto de critérios, operações e instrumentos com 
os quais os órgãos de informação enfrentam a tarefa de escolher, quotidianamente, de 
entre um número imprevisível e indefinido de factos, uma quantidade finita e 
tendencialmente estável de notícias. (WOLF, 2003, p. 170) 

 

O que determina a seleção e a transformação de um assunto em um tema presente na 

mídia vai depender do valor/notícia atribuído a ele. Esse valor/notícia pode ser derivado da 

importância atribuída à notícia, possibilidades técnicas e informativas, visão que o jornalista 

tem do público, competição com as empresas concorrentes. Além disso, os valores/notícia não 

estão apenas articulados na fase de decisão do que vai ser notícia. Segundo Wolf (2003, 

p.195), “essas fases são três: a recolha, a seleção e a apresentação”, ou seja, vão desde a 

definição e produção do assunto a ser tratado, passando pela triagem do material na redação e 

apresentação da notícia. 

 

3.2 ESTUDOS REALIZADOS SOBRE NEWSMAKING 

 

Existem vários estudos realizados no Brasil com enfoque nos elementos teóricos do 

newsmaking. Entre eles, podemos citar a pesquisa realizada por Cruz Júnior (1997) sobre a 

cobertura de saúde em dois jornais da cidade de Vitória, no Espírito Santo. O autor busca 

analisar as características da cobertura, a partir do estudo do processo de produção da notícia 

e da relação entre as fontes e os jornalistas. A fundamentação teórica do newsmaking serve 

como base para a compreensão das rotinas produtivas dos jornais e dos critérios de 

noticiabilidade.  

De acordo com esse autor, a rotina produtiva também mostra a forma desenvolvida 

pelas empresas jornalísticas para cobrir uma determinada faceta da realidade, até onde 

conseguem a ela ter acesso. Da mesma forma, consolidam valores profissionais que servem 

para atestar esse processo de produção de notícias e justificar os jornais como empresas 

industriais. Nesse processo industrial, até mesmo a escolha das fontes, o que é uma fase da 

rotina produtiva, induz a cobertura para um jornalismo pautado em declarações. 
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Como exemplo, tomemos a cobertura jornalística diária do Presidente brasileiro Luiz 

Inácio Lula da Silva, abordada por Pereira, Lacerda e Santos (2005). No estudo, o foco são as 

rotinas produtivas dos jornalistas que cobrem o Palácio do Planalto e suas relação com os 

assessores de imprensa na construção da agenda jornalística dos atos ligados ao Presidente 

Lula. Para os autores, os interesses e as rotinas produtivas de quem trabalha para o governo 

divergem bastante dos interesses dos profissionais da mídia. As rotinas desses últimos 

profissionais estão diretamente ligadas à sua principal fonte, os assessores da presidência, 

criando uma relação de “dupla conveniência”.  

Daltoé (2004) estuda a construção da notícia, buscando por meio de uma investigação 

empírica elucidar o que foi ou não publicado como notícia nos veículos dos principais grupos 

de comunicação do Rio Grande do Sul: Grupo RBS, Caldas Júnior e Grupo Sinos. O 

newsmaking serve de embasamento para pesquisar questões como: as rotinas e os 

valores/notícia. Daltoé menciona que seria, demasiadamente simples, tentar entender os 

critérios de seleção das notícias só como uma escolha subjetiva do jornalista, dos meios, ou 

dos grupos a que eles pertencem.  

Além de realizar estudos sobre critérios de noticiabilidade, Barreto e Lins (2005) 

também estudam as rotinas produtivas de uma redação de televisão regional. O estudo de caso 

sobre as questões ambientais, na pauta do telejornalismo ambiental, investiga as rotinas 

produtivas a fim de identificar a prioridade na escolha das informações e a concretização dos 

trabalhos em dois programas gerados por uma emissora regional da Bahia. A maneira como as 

reportagens são estruturadas, a escolha dessas informações, até sua transmissão na TV fazem 

parte de um conjunto de critérios estabelecidos por Wolf (2003) dentro das rotinas produtivas. 

As autoras analisaram os programas e, baseadas nas referências das rotinas produtivas da 

equipe de telejornalismo, concluíram que a falta de uma estrutura adequada para o trabalho, 

bem como a baixa qualidade de formação dos profissionais prejudicam a divulgação da 

notícia de cunho ambiental pela emissora local. 

Diferentemente desse estudo, nossa pesquisa utiliza a técnica de observação 

participante para a análise das rotinas produtivas de uma emissora no interior do Rio Grande 

do Sul de abrangência regional, a RBS TV Santa Cruz do Sul, a fim de identificar que 

mudanças ocorreram nas rotinas dos profissionais de telejornalismo, a partir do processo de 
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ampliação da programação, implantado em maio de 2006. Os critérios utilizados na 

observação, bem como a metodologia adotada para análise do objeto de estudo são descritos 

no próximo capítulo.  
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4 METODOLOGIA  

 

 A pesquisa-ação é um tipo de investigação social que é concebida e realizada em 

associação a uma ação ou à resolução de um problema coletivo, no qual os pesquisadores 

estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo, enquadrando a técnica de observação 

no tipo observação-participante. Para Michel (2005), a técnica da pesquisa-ação é mais 

completa para avaliar “organizações, problemas que envolvam processos de trabalho, 

motivação, treinamento de pessoas, melhoria da qualidade do produto, vendas, etc.” (2005, 

p.35).  

 Para melhor descrever como ocorre a produção do Jornalismo, baseada na Teoria de 

Newsmaking, bem como dados e informações a respeito de telejornalismo, regionalização e 

globalização, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, consultando-se livros, revistas, 

publicações científicas, artigos e dissertações que abordassem os referidos temas. Após a 

construção de um referencial teórico embasado no estudo bibliográfico, a pesquisa teve outros 

métodos para a coleta de dados, entre eles, a entrevista, considerada, pela maioria dos autores, 

o método mais completo, pois possibilita um maior esclarecimento sobre os aspectos 

abordados. No entendimento de Michel (2005, p. 42): “A entrevista é considerada um 

instrumento de excelência da investigação social, pois estabelece uma conversação face a 

face, de maneira metódica, proporcionando ao entrevistado, verbalmente, a informação 

necessária.”.  

 Embora a entrevista seja o procedimento mais completo, o questionário é um método 

bem aceito para coleta de dados. Neste estudo, foram aplicados questionários padronizados 

com perguntas ‘abertas’, em que o pesquisado fala livremente sobre o tema que lhe é 

proposto. As perguntas são curtas e específicas, para obter respostas curtas e planejadas, 

coletar informações que poderão ser utilizadas na determinação de necessidades, em 

mudanças na estrutura organizacional e em alterações de produto ou serviço. 

 Os questionários (VER APÊNDICE A) foram aplicados entre os meses de setembro e 

outubro de 2006 para coordenadores, repórteres e editores das seguintes emissoras: Caxias do 

Sul, Pelotas, Santa Cruz do Sul e Santa Maria. Dos oito jornalistas que receberam o 

instrumento de pesquisa, seis devolveram os questionários preenchidos, o que totaliza 75% da 

população analisada. Na análise dos dados, não foram incluídas as outras emissoras do Grupo 

RBS no Estado por não possuírem o formato de quatro blocos diários no Jornal do Almoço. Já 

a entrevista foi realizada, em agosto de 2006, com o Diretor de Telejornalismo da RBS TV, 
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Raul Costa Júnior (VER ANEXO A), na qual alguns aspectos sobre a regionalização na 

emissora foram esclarecidos. A finalidade das entrevistas e questionários foi obter o panorama 

das mudanças nas rotinas produtivas, de acordo com os objetivos da pesquisa. 

Foram coletadas ainda cinco amostras de vídeo e script do Jornal do Almoço de Santa 

Cruz do Sul, correspondente ao período de uma semana no mês de abril e a uma semana entre 

o final do mês de julho e início de agosto. Essa documentação consistiu em subsídios para a 

descrição do espaço destinado à cobertura regional da emissora e da forma utilizada para 

apresentação da notícia. Os dados obtidos, por meio da análise dos vídeos e scripts foram 

tabulados, conforme APÊNDICE B e C. 

Essa descrição do espaço destinado e da forma utilizada para a apresentação das 

notícias são alguns critérios de análise dentro da teoria utilizada. Para Wolf (2003), todas as 

pesquisas de newsmaking têm em comum a técnica de observação participante. Para o autor, 

“desse modo é possível reunir e obter sistematicamente as informações e os dados 

fundamentais sobre as rotinas de produção que atuam na indústria da mídia” (p.191). Em 

consonância com essa afirmação, foi realizada uma observação participativa, na sede da 

emissora de Santa Cruz do Sul, no período de 31 de outubro a 07 de novembro de 2006. O 

método baseia-se na solicitação de informações a um grupo de pessoas pertencentes a uma 

empresa a fim de se conhecer as rotinas produtivas, como indica Wolf: 

 

Os dados são recolhidos pelo pesquisador, presente no ambiente que serve de objeto 
de estudo, seja com observação sistemática do que ocorre nesse espaço, seja por meio 
de conversações mais ou menos informais e ocasionais, ou verdadeiras entrevistas, 
conduzidas com os que desenvolvem os processos de produção (WOLF, 2003, p. 
191). 

 

Segundo o autor, os processos de produção estão diretamente ligados ao conjunto de 

elementos compostos pela noticiabilidade, aparato informativo que controla e administra a 

quantidade e o tipo de acontecimentos que servirão de base para a seleção de notícias, engloba 

os valores/notícia como um componente da noticiabilidade, conforme menciona Wolf, (2003, 

p.203): “A exigência primária é, portanto, a de fazer dessa incumbência uma rotina, a fim de 

torná-la passível de ser cumprida e administrada. Os valores/notícia servem justamente para 

isso”. Esta pesquisa não se detém somente nas rotinas produtivas dos jornalistas, mas também 

nos critérios que compõem essa rotina produtiva diária, que são esclarecidos e exemplificados 

dentro das categorias de análise.  
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4.1 ANÁLISE 

 

A RBS TV Santa Cruz do Sul obteve o processo de regionalização de uma maneira 

atípica dentro do Grupo RBS, já que as outras três emissoras (RBS TV Caxias do Sul, RBS 

TV Santa Maria e RBS TV Pelotas) foram conduzidas a implantar o processo. No caso 

analisado, foi a própria equipe que buscou a utilização de quatro blocos dentro do Jornal do 

Almoço, através de um projeto com índices de produção e de abrangência. A espera foi de 

pouco mais de um ano, porém, após a direção da empresa que administra a emissora verificar 

as características da região, bem como a produtividade de caráter jornalístico, o aumento dos 

blocos foi concedido.  

A viabilidade de expansão do Jornal do Almoço foi baseada nos resultados 

econômicos crescentes, na heterogeneidade econômica e cultural e na abrangência da 

cobertura de sinal, que atinge sessenta e três municípios (63). Embora Santa Cruz do Sul não 

esteja entre as dez maiores cidades do Rio Grande do Sul, agrega muita riqueza pelo fato de 

estar localizada em uma região de indústrias, fundamentalmente do setor fumageiro. Com o 

aumento dos blocos, foi notável a valorização das potencialidades da cidade e das localidades 

de suas cercanias.  

 A TV Santa Cruz possui a maior sucursal das emissoras do grupo RBS no Estado, pelo 

fato de contar com um estúdio, equipado com teleprompter22 e aparelhos para captação e 

edição de imagens, podendo ser comparada à estrutura da emissora sede de Rio Grande. 

Ademais, a emissora detém outras três sucursais consolidadas há quatro anos nas cidades de 

Encantado, Candelária e Venâncio Aires, que operam como escritório comercial. Em uma 

entrevista com o diretor executivo da RBS TV Santa Cruz do Sul, Amando Job, percebe-se 

que o objetivo principal do telejornalismo é manter a auto-estima da comunidade.  

  O estudo teve como subsídio principal a observação participante, em que foram 

selecionados tópicos a serem analisados dentro dos valores/notícias, com destaque para o fator 

regionalização: os critérios substantivos, relativos ao produto informativo, ao meio de 

comunicação, ao público e à concorrência.   

Cabe antes identificar quem são os selecionadores da notícia no Jornal do Almoço da 

emissora, objeto de estudo, ou seja, os jornalistas que executam o papel de um filtro de 

informações e que escolhem os assuntos que vão ser abordados no telejornal.  

                                                 
22 Teleprompter ou TP: aparelho que permite a reprodução do script na frente da lente da câmera, facilitando a 
leitura do apresentador. Ele não precisa decorar o texto ou baixar os olhos para ler no papel e, portanto, olha 
diretamente para o telespectador.  
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  O grupo de selecionadores de notícias, na emissora analisada, é composto pelo 

coordenador de telejornalismo, Gustavo Manhago, e por dois editores do Jornal do Almoço, 

que acumulam as funções de apresentadores: Jairo Bastos e Regiana Ferreira. Segundo o 

grupo, o processo de escolha é feito a partir dos critérios de noticiabilidade, dando prioridade 

quando ao assunto é factual e impactante na região de abrangência da emissora e também 

pelos limites temporais que permitem ou não que a notícia seja elaborada no formato para ser 

divulgada no telejornal.  

  O processo de seleção inicia no canal de transmissão, por meio do quais, os fatos 

chegam até a equipe. Os jornais impressos servem como fontes de possíveis pautas, no 

entanto, o rádio é o meio de informação mais utilizado pelos repórteres e editores. Os 

jornalistas usam também muitas sugestões enviadas pela internet, pela própria comunidade e 

pelas sucursais.  

 A fonte não determina o que é notícia, mas pode colaborar no processo de escolha. Um 

órgão público ou uma instituição não-governamental pode servir de fonte para um 

determinado assunto de interesse político e econômico, que vai ao ar pela relevância de o 

acontecimento ser reconhecido fora do grupo de poder em questão, ou seja, a escolha é 

baseada em critérios.  

 

4.1.2 Critérios substantivos 

 

Os critérios substantivos articulam-se na importância e no interesse da notícia. Na 

observação participante do dia seis de novembro de 2006, a repórter Cristine Gallisa recebeu 

uma informação de que um hospital de Rio Pardo – uma cidade da região - estava em greve. 

Pela manhã, ela e o cinegrafista foram até o local, recolheram dados e imagens e assim que 

chegaram à redação estruturaram o material para ir ao ar no Jornal do Almoço, local e 

estadual. A notícia foi selecionada com base no interesse público da temática da saúde e pela 

importância do hospital Segundo o editor Jairo Bastos, “problemas de saúde, funcionamento 

de órgãos e questões de educação são assuntos que interessam a todos, pelo impacto que 

exercem sobre a população, pela significância e interesse”. 

Dentro dos critérios substantivos, outra variável que foi observada foi a seleção de 

assuntos com base na quantidade de pessoas que o acontecimento envolve. No Jornal do 

Almoço do dia primeiro de novembro de 2006, havia uma nota coberta23 sobre um acidente, 

                                                 
23 Nota coberta: imagens cobrindo o texto lido pelo apresentador, que não aparece no vídeo. 
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ocorrido na madrugada, que resultara em uma morte. Durante a apresentação do telejornal, o 

tempo total foi reduzido, fazendo com que o coordenador de telejornalismo, Gustavo 

Manhago, optasse por excluir alguns assuntos da transmissão. O coordenador retirou a nota 

sobre o acidente e quando interrogado sobre a relevância do fato, ele afirmou que o 

acontecimento não envolvera um número significativo de pessoas, já que havia só uma morte. 

Manhago garantiu ainda que a notícia poderia ser divulgada no jornal da noite, o RBS 

Notícias.  

 Outra variável constatada foi a que se refere à “relevância e à significatividade do 

acontecimento quanto à evolução futura de uma determinada situação” (WOLF, 2002, p.183). 

Um exemplo foi na pauta realizada dia sete de novembro, em Novo Cabrais, pelo jornalista 

Jairo Bastos. A reportagem tratava do projeto realizado na cidade que tem como objetivo 

diminuir o desperdício dos alimentos e ainda inserir uma alimentação saudável na vida dos 

moradores, em diversos pratos preparados com a casca dos alimentos. O assunto não era 

factual, mas foi escolhido por Bastos por ser de interesse regional, com enfoque econômico, 

social e também por permitir continuidade com realização de outras reportagens sobre a 

evolução do projeto. 

 

4.1.3 Critérios relativos ao produto 

 

Esta classe de valores/notícia agrega componentes ligados à disponibilidade de 

material, procedimentos de cobertura e técnica de execução específica do produto 

informativo.  

 Muitos são os limites estabelecidos para a produção de uma notícia. No caso 

específico do objeto de estudo, os limites constituídos pela falta de tempo ou equipamento não 

foram evidentes, pois já existe uma rotina estabelecida. Quando se trata de um acontecimento 

em outra cidade, a matéria é feita no turno anterior ao da exibição. Obviamente, quando o 

assunto é factual, a pauta é feita para entrar no Jornal do Almoço do mesmo dia, mesmo em se 

tratando de um assunto que ocorreu em outra cidade. O tempo da notícia é definido pela 

relevância da pauta e também pela duração do telejornal, que é variável. A RBS TV Porto 

Alegre é quem define, diariamente, a duração dos quatro primeiros blocos do telejornal, 

conforme os assuntos que tem disponíveis, cabendo à RBS TV Santa Cruz do Sul fazer os 

ajustes na utilização. 

No período da observação-participante, o coordenador Gustavo Manhago monitorou, 

diariamente, o Jornal do Almoço de Porto Alegre para verificar o tempo total dos blocos. Esse 
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controle aconteceu a partir de um sistema integrado de computador, que permite a 

visualização do espelho24 do jornal realizado na capital. O telejornal não precisa ter 

exatamente o mesmo tamanho dos blocos de Porto Alegre, mas deve terminar junto. Na 

análise do dia trinta e um de outubro de 2006, Manhago conseguiu, além do tempo 

determinado pela emissora de Porto Alegre, dois minutos a mais com o departamento 

comercial para a divulgação de notícias da região. No entanto, segundo Gustavo Manhago, a 

negociação de tempo não é fácil e os resultados positivos são esporádicos já que a 

disponibilidade de tempo do comercial não é diária.  

 

4.1.4 Critérios relativos ao meio de comunicação  

 

O tempo da notícia e seu formato estão relacionados à relevância do assunto a ser 

abordado, com a captação suficiente de imagens, que não só correspondam a um padrão de 

qualidade, mas que também ilustrem pontos de destaque do evento noticiado, tornando-se 

significativas, já que a imagem é o fator de destaque em um telejornal.  

Como a pesquisa aborda uma emissora regional, os editores estabelecem regras para 

divulgar eventos da região. Desses fatos a serem noticiados, o que não é tão relevante ou 

quando a emissora não tem a disponibilidade de deslocar uma equipe até o local para cobrir o 

evento, ele é informado ao público através de notas25. "Às vezes o assunto é importante, mas 

não rende uma grande reportagem, então é preciso divulgar de outra forma", completa o editor 

Jairo Bastos.    

Dentre tantas formas de divulgar uma notícia, a mais conhecida do público é a 

reportagem. Com a implantação dos quatro blocos, esse formato ganhou mais espaço dentro 

do telejornal, tanto para divulgação de outras cidades quanto para a produção de reportagens 

elaboradas, como relata a editora e apresentadora Regiana Ferreira: “A preocupação tem sido 

em relação à qualidade,  produzindo reportagens especiais, séries bem trabalhadas e 

produzidas, que podem ter um tempo maior de produção.” Outro diferencial citado por 

Ferreira é relativo ao formato das notícias nas apresentações ao vivo, dentro ou fora do 

estúdio, já que a emissora possui um link26 terceirizado que é utilizado uma vez por semana 

para diversificar a informação com qualidade. 

                                                 
24 Espelho: é a relação e a ordem de entrada das matérias no telejornal, sua divisão por blocos, a previsão dos 
comerciais, chamadas e encerramento. Como a própria palavra indica, reflete o telejornal. 
25 Nota: notícia lida pelo apresentador do telejornal sem qualquer imagem de ilustração. 
26 Link: é um equipamento que permite o envio de som e imagens de um local fora da emissora para a 
transmissão de sinais ao vivo. 
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4.1.5 Critérios relativos ao público 

 

 A equipe não possui um perfil do público do Jornal do Almoço. A única pesquisa, 

neste quesito, é genérica e diz respeito apenas ao fator audiência, ou seja, a quantidade de 

pessoas que assiste ao telejornal. Embora haja apenas um conhecimento intuitivo dos 

telespectadores por parte dos jornalistas da RBS TV Santa Cruz do Sul, eles procuram 

equilibrar o produto informativo por meio do caráter regional, para atrair o público. Esse 

balanceamento pode ser atribuído ao conjunto do telejornal ou a elementos específicos como a 

diversidade de informação de interesse a todos os estratos da população e a cobertura 

geográfica, com os quais buscam obter o máximo de notícias, nos limites possíveis, para 

serem divulgadas para toda a região de cobertura. 

 

4.1.6 Critérios relativos à concorrência 

  

Os valores/notícias podem ser determinados também pela competição entre dois ou 

mais veículos de comunicação. No caso específico de Santa Cruz do Sul, esse não é um fator 

utilizado na escolha das notícias, uma vez que a única TV aberta que disputa o espaço do 

meio-dia na cidade é a TV Pampa que mantém um perfil diferenciado. De acordo com os 

jornalistas da RBS, a concorrente possui um perfil editorial, voltado para questões 

comunitárias de Santa Maria e Santa Cruz do Sul, já a emissora analisada prioriza a 

informação, especialmente regional, o que as afasta de qualquer eventual concorrência.  

 

4.2 O JORNALISMO DIÁRIO E AS ROTINAS DE PRODUÇÃO 

  

Este é um elemento fundamental na execução do jornalismo: as rotinas de produção. 

As rotinas podem variar de acordo com o meio de comunicação, bem como, com o trabalho 

da redação, mas existem três fases que são encontradas em todos os processos que envolvem a 

qualidade da informação: a coleta, a seleção e a apresentação.   

Dentro do período analisado, foram observadas as rotinas produtivas dos jornalistas, 

bem como alguns componentes dessas fases. Os integrantes da equipe chegam à redação às 

oito horas da manhã e fazem, por telefone, contato com as delegacias de polícia, brigada 

militar e corpo de bombeiros da região para saber se existe algum crime ou acidente. Os e-

mails são checados, pois também servem de fonte de informação para a produção de notícias. 
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 O repórter que cumpre jornada no dia sai para a coleta de dados da pauta predefinida 

no dia anterior, acompanhado de um cinegrafista. Durante a captação de imagens e 

entrevistas, é escolhido o enfoque que será dado à notícia. Após a coleta, o jornalista retorna à 

redação onde seleciona as imagens e sonoras27. As entrevistas das reportagens são escolhidas 

a partir do critério de clareza de linguagem, já as imagens pelo fator qualidade. No processo 

final de construção da notícia, as imagens são decupadas28 em uma ilha de edição separada da 

ilha de montagem do telejornal. Depois dessa etapa de decupagem, o texto é elaborado pelo 

próprio repórter que vivenciou o acontecimento e gravado. A edição é a última etapa do 

processo de construção da notícia. 

As matérias realizadas, no período da noite, são editadas no início da manhã e as 

produzidas no turno da tarde ou da manhã, são editadas pelos repórteres assim que chegam à 

redação. Já o material encaminhado pela sucursal vem pronto para ir ao ar.  

Os apresentadores Regiana Ferreira e Jairo Bastos passam pelo preparo da maquiagem 

e figurino, feito por um profissional terceirizado por volta de dez e quarenta da manhã. Às 

onze e meia da manhã, os apresentadores gravam a escalada29 do Jornal do Almoço, 

simultaneamente com a apresentadora da sucursal de Lajeado, Caroline Hepp.  

Após a gravação, os apresentadores, com os cinegrafistas de estúdio, discutem o 

melhor enquadramento para transmitir as notícias durante os quatro blocos. A previsão do 

tempo é gravada às onze e quarenta e cinco da manhã. Jairo Bastos afirma que, com o 

aumento dos blocos, a previsão do tempo ganhou espaço e destaque no telejornal: “a gente 

procura valorizar a região. Às vezes, o simples fato de uma cidade ser citada na previsão do 

tempo, por exemplo, já é importante”. 

 O telejornal vai ao ar logo após, ao meio-dia. No estúdio, ficam somente os 

apresentadores e os cinegrafistas. O coordenador Gustavo Manhago permanece na ilha de 

edição, mantendo contato com os apresentadores no estúdio através de um ponto eletrônico30. 

Manhago verifica possíveis mudanças no tempo do telejornal e decide qualquer eventual 

alteração no script31. Durante os quatro blocos, permanecem na ilha de edição o coordenador 

                                                 
27 Sonora: termo que se usa para designar uma entrevista concedida para uma reportagem.  
28 Decupar: assistir às imagens captadas na rua pela equipe de reportagem, selecionar as melhores cenas, 
entrevistas e passagem do repórter e marcar o tempo em que elas estão localizadas na fita. 
29 Escalada: abertura do telejornal realizada em forma de manchetes, fornecendo ao telespectador um panorama 
geral dos assuntos que serão tratados ao longo do telejornal. 
30 Ponto eletrônico: receptor de áudio colocado no ouvido do apresentador que serve para a comunicação direta 
com o editor-chefe.  
31 Script: lauda usada no telejornalismo que possui características especiais e espaços para as marcações técnicas 
que devem ser obedecidas na operação do telejornal. 
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e os editores de imagem, caracteres e áudio. Após o término do Jornal do Almoço, o 

coordenador realiza uma reunião de pauta, com os principais assuntos para o próximo dia.  

 Não foi detectada nenhuma alteração na rotina de produção dos jornalistas em 

feriados. No dia 02 de novembro de 2006, feriado de Finados, o jornal manteve sua rotina de 

gravações e ainda produziu matérias factuais pela manhã para irem ao ar, devido ao grande 

movimento de pessoas nos cemitérios da cidade.  

 

4.3 ANÁLISE COMPARATIVA 

  

Além da observação participante na emissora de Santa Cruz do Sul, também foi 

realizada uma análise dos vídeos e dos scripts do Jornal do Almoço. Foi feita uma 

comparação entre um período aleatório, escolhido antes da implantação dos quatro blocos e 

outro, depois da ampliação do telejornal. Foram verificadas as quantidades totais de notícias 

exibidas por dia, se os assuntos eram de Santa Cruz do Sul ou região e também o formato 

escolhido para divulgação das notícias. A partir de números, foram verificadas as mudanças 

ocorridas nas rotinas produtivas que tiveram efeitos imediatos na veiculação do telejornal. Na 

FIGURA 1, estão descritos os dados referentes ao período de dia vinte e quatro a vinte e nove 

de abril de 2006.  

 

Dia de 
exibição 

Total de 
notícias 

Notícias 
da cidade 

Notícias 
da região 

Notas  Notas 
Cobertas 

Reportagens Ao Vivo 

24.04.06 8 4 4 2 3 3 0 
25.04.06 5 1 4 0 1 4 0 
26.04.06 6 4 2 1 1 4 0 
27.04.06 6 3 3 0 3 3 0 
29.04.06 5 1 4 0 1 4 0 

Total 30 13 17 3 9 18 0 
FIGURA 1 – Jornal do Almoço de Santa Cruz do Sul antes da ampliação dos blocos 
 

 
 Nesse período, os blocos do Jornal do Almoço de Santa Cruz do Sul eram divididos 

em dois e as notícias da região já tinham destaque. Em uma comparação entre a quantidade de 

notícias, que totalizaram trinta (30), durante os cinco dias analisados e o número de assuntos 

divulgados da região, que foram dezessete (17), percebemos que os assuntos realizados fora 

da cidade de Santa Cruz do Sul tiveram destaque em 56,6% das notícias divulgadas. Entre os 

formatos escolhidos, o mais utilizado pela equipe foi a reportagem. Também cabe ressaltar 

que, em função do pouco tempo de programação, as notas cobertas eram o recurso usado com 
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freqüência para divulgar as informações de uma forma mais reduzida do que a reportagem, 

fornecendo apenas um panorama geral e, muitas vezes, superficial do assunto ou 

acontecimento. Observamos também que não ocorreu nenhuma participação de equipe ao 

vivo fora da sede da emissora. Já no período de vinte e seis de julho a primeiro de agosto de 

2006, após a ampliação dos blocos do Jornal do Almoço, os números passaram por alterações, 

como pode ser analisado na FIGURA 2. 

 
Dia de 
exibição 

Total de 
notícias 

Notícias 
da cidade 

Notícias 
da região 

Notas  Notas 
Cobertas 

Reportagens Ao Vivo 

26.07.06 10 2 8 1 0 9 2 
27.07.06 15 8 7 6 2 5 2 
28.07.06 12 3 9 1 4 5 2 
31.07.06 15 3 12 3 3 6 3 
01.08.06 13 5 8 3 2 7 1 
Total 65 21 44 14 11 32 10 
FIGURA 2 – Jornal do Almoço de Santa Cruz do Sul depois da ampliação dos blocos 

 

O quesito das entradas ao vivo, realizadas diariamente, teve um aumento significativo 

dentro do Jornal do Almoço em relação ao período anterior. Um aspecto que representou um 

aumento na participação da equipe ao vivo foram as inserções produzidas pela sucursal de 

Lajeado, que antes não tinha espaço para realizar esse trabalho. A partir das tabelas 

comparativas, nota-se uma variedade no formato da divulgação das notícias.  

Na comparação entre o número de notícias por dia, que totalizaram sessenta e cinco 

(65), durante o período analisado após a implantação e as notícias da região que foram 

quarenta e quatro (44), houve um destaque de 67,69% na participação das notícias da região 

em relação ao total de notícias divulgadas no período. Constatamos, com isso, um 

crescimento em relação ao primeiro período analisado. Outro ponto importante observado 

durante esta análise foi a estagnação do formato de notas cobertas para a divulgação da notícia 

e um aumento das reportagens, já que, com a ampliação dos blocos, os jornalistas tiveram 

mais tempo para produzir assuntos mais elaborados. Além disso, a equipe conseguiu trabalhar 

melhor as pautas e selecionar mais informações para entrarem no telejornal, tornando evidente 

o caráter regional, uma vez que ocorreu um crescimento da participação das cidades da região 

de cobertura. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho final de Graduação teve como título “As mudanças nas rotinas 

produtivas de uma emissora regional” e nele abordamos as alterações nas rotinas produtivas 

em uma emissora de Televisão, a partir do processo de aumento dos blocos do Jornal do 

Almoço, implantado na RBS TV Santa Cruz do Sul, no ano de 2006. Os questionamentos 

apontados durantes esta pesquisa foram sobre as transformações nas rotinas produtivas de 

telejornalismo, por meio da regionalização da TV e que mudanças foram essas.  

A pesquisa realizada para este trabalho revelou que as rotinas produtivas da emissora 

de Santa Cruz do Sul não foram alteradas significativamente com a regionalização do Jornal 

do Almoço. Algumas modificações foram feitas para a adaptação ao novo modelo de 

telejornal, como a contratação de um apresentador para o Jornal do Almoço que acumula a 

função de editor. Contudo, essa mudança não alterou o dia-a-dia de uma produção 

jornalística, pois foi mantido o mesmo ritmo na redação do telejornal mesmo após a 

implantação dos quatro blocos de notícias.  

Nesta pesquisa mostramos que a RBS TV Santa Cruz do Sul é um caso atípico dentro 

das quatro emissoras no Estado que implantaram o aumento de blocos, pela inversão do 

processo de regionalização. Foi um processo que favoreceu a manutenção das rotinas 

produtivas, pois a equipe já realizava um trabalho de cobertura de 63 cidades para o Jornal do 

Almoço com dois blocos. O aumento do formato, de dois para quatro blocos, não modificou a 

estrutura da produção e ampliou o espaço para a divulgação de notícias locais. 

No entanto, como podemos observar, a partir da análise comparativa, as notícias da 

região que ganham destaque somaram apenas 11,09% durante o período analisado, o que 

retrata a divulgação intensa da região antes da implantação dos quatro blocos.  

Nosso estudo revelou, dessa forma, a importância e o desempenho da emissora 

regional na construção de uma identidade multicultural na região onde está situada, afinal, 

essa identidade já era uma realidade antes do aumento dos blocos, mas com a disponibilidade 

desse maior espaço direcionado à comunidade, o processo de regionalização acontece de 

forma visível e viável para a emissora. 

 A pesquisa serve como referência nos estudos de comunicação, por retratar o assunto 

regionalização, ainda tão pouco esclarecido e em fase de expansão no Brasil, além de também 

abordar as rotinas produtivas dentro desse sistema. Assim, o presente trabalho surpreende 

pelos resultados, pois, até então, o que se confirmava era uma hipótese existente de que a 
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rotina de produção dos jornalistas da RBS TV de Santa Cruz do Sul havia passado por 

grandes transformações, devido ao acréscimo de mais dois blocos ao Jornal do Almoço. 
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APÊNDICES 

 
 
 
APÊNDICE A – Questionário para coleta de dados 
 
 
Questionário repórter/editor RBS TV 

 
O presente trabalho de conclusão do curso de jornalismo na Unifra tem como objetivo 

estudar os efeitos da regionalização. O estudo de caso está sendo feito em cima da ampliação 

dos blocos locais do Jornal do Almoço. 

1. Nome completo: 

2. Cargo: 

3. Tempo de RBS: 

4. A ampliação dos blocos locais do Jornal do Almoço ocasionou alguma mudança na 

rotina de trabalho dos repórteres e editores? Se houve, o que mudou? 

5. Existem alguma função que precisou se adequar mais do que as outras devido ao 

aumento da demanda de trabalho? Se houve, explique que adequações foram essas. 

6. Com a ampliação da programação local, como você avalia que ficou a relação entre a 

emissora e a comunidade por ela atendida? 

7. Na sua opinião, o que motivou a ampliação dos blocos locais do Jornal do Almoço por 

parte do grupo RBS? 

8. Na sua emissora, como o processo de ampliação de espaço foi recebido pelo grupo de 

telejornalismo? Se houve alguma expectativa inicial, ela se confirmou? 

9. Na hora da escolha das pautas, quais os critérios de noticiabilidade adotados pelo 

grupo? 

10. Ocorreram mudanças na produção do telejornal, como a criação de quadros ou séries 

especiais? Cite. 

11. A participação dos telespectadores (por meio da interatividade, sugestões de pauta e 

etc) passou por alteração com o aumento de espaço do Jornal do Almoço?  
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APÊNDICE B – Tabelas de análise elaboradas no período de 24 a 29 de abril de 2006. 

 

Jornal do Almoço RBS TV – Santa Cruz do Sul 
 
 

Dia de 
exibição 

Total de 
notícias 

Notícias 
da cidade 

Notícias 
da região 

24.04.06 8 4 4 
 
Dentro do universo de notícias analisado no JA do dia 24 de abril de 2006 consideramos 

relevante a maneira como essas notícias foram divulgadas. Dentre elas: 

 
Notas  Notas 

Cobertas 
Reportagens Ao Vivo 

2 3 3 0 
 
O Jornal do Almoço de Santa Cruz do Sul do dia 24 de abril de 2006 é composto por 2 blocos. 

O telejornal foi dividido da seguinte maneira: 

1º bloco: Notícias de Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires, Lajeado, Estrela e Nova Bréscia. 

2º bloco: Notícias Santa Cruz do Sul. 

 
 

Jornal do Almoço RBS TV – Santa Cruz do Sul 
 
 

Dia de 
exibição 

Total de 
notícias 

Notícias 
da cidade 

Notícias 
da região 

25.04.06 8 4 4 
 

Dentro do universo de notícias analisado consideramos relevante a maneira como essas 

notícias foram divulgadas. Dentre elas: 

 

Notas  Notas 
Cobertas 

Reportagens Ao Vivo 

2 3 3 0 
 
O Jornal do Almoço de Santa Cruz do Sul do dia 25 de abril de 2006 é composto por 2 blocos. 

O telejornal foi dividido da seguinte maneira: 

 

1º bloco: Notícias de Rio Pardo, Arroio do Tigre e Estrela. 

2º bloco: Notícias de Teutônia e Santa Cruz do Sul.  
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Jornal do Almoço RBS TV – Santa Cruz do Sul 
 

Dia de 
exibição 

Total de 
notícias 

Notícias 
da cidade 

Notícias 
da região 

26.04.06 6 4 2 
 

Dentro do universo de notícias analisado consideramos relevante a maneira como essas 

notícias foram divulgadas. Dentre elas: 

 
Notas  Notas 

Cobertas 
Reportagens Ao Vivo 

1 1 4 0 
 

O Jornal do Almoço de Santa Cruz do Sul do dia 26 de abril de 2006 é composto por 2 blocos. 

O telejornal foi dividido da seguinte maneira: 

1º bloco: Notícias de Santa Cruz do Sul, e Vera Cruz. 

2º bloco: Notícias de Nova Bréscia e Santa Cruz do Sul. 

 
 

Jornal do Almoço RBS TV – Santa Cruz do Sul 
 

Dia de 
exibição 

Total de 
notícias 

Notícias 
da cidade 

Notícias 
da região 

27.04.06 6 3 3 
 

Dentro do universo de notícias analisado consideramos relevante a maneira como essas 

notícias foram divulgadas. Dentre elas: 

 
Notas  Notas 

Cobertas 
Reportagens Ao Vivo 

0 3 3 0 
 
O Jornal do Almoço de Santa Cruz do Sul do dia 27 de abril de 2006 é composto por 2 blocos. 

O telejornal foi dividido da seguinte maneira: 

1º bloco: Notícias de Santa Cruz do Sul e Lajeado. 

2º bloco: Notícias de Lajeado e Encantado.  

 
Jornal do Almoço RBS TV – Santa Cruz do Sul 

 
 

Dia de 
exibição 

Total de 
notícias 

Notícias 
da cidade 

Notícias 
da região 

29.04.06 5 1 4 
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Dentro do universo de notícias analisado consideramos relevante a maneira como essas 

notícias foram divulgadas. Dentre elas: 

 

Notas  Notas 
Cobertas 

Reportagens Ao Vivo 

0 1 4 0 
 
O Jornal do Almoço de Santa Cruz do Sul do dia 29 de abril de 2006 é composto por 2 blocos. 

O telejornal foi dividido da seguinte maneira: 

 

1º bloco: Notícias de Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires e Lajeado. 

2º bloco: Notícias de Anta Gorda e Pântano Grande. 

 

 
APÊNDICE C – Tabelas de análise elaboradas no período de 26 de julho a 1º de agosto de 
2006. 
 

 

Jornal do Almoço RBS TV – Santa Cruz do Sul 
 

Dia de 
exibição 

Total de 
notícias 

Notícias 
da cidade 

Notícias 
da região 

26.07.06 10 2 8 
 
Dentro do universo de notícias analisado no JA do dia 26 de julho de 2006 consideramos 

relevante a maneira como essas notícias foram divulgadas. Dentre elas: 

 
Notas  Notas 

Cobertas 
Reportagens Ao Vivo 

1 0 9 2 
 
O Jornal do Almoço de Santa Cruz do Sul do dia 26 de julho de 2006 é composto por 4 

blocos. O telejornal foi dividido da seguinte maneira: 

 

1º bloco: Notícias de Porto Alegre, Santa Cruz do Sul e de Estrela. 

2º bloco: Série Caminhos da Economia 

3º bloco: Notícias de Santa Cruz do Sul e de Lajeado. 

4º bloco: Notícias do Vale do Rio Pardo32, do Vale do Taquari33, previsão do tempo, ao vivo, 

para a região e entrada, ao vivo, de âncora de Lajeado com notícias desta cidade. 

                                                 
32 A emissora tem como área de abrangência o Vale do Rio Pardo que é composto por 27 cidades: Encruzilhada 
do Sul, Pantano Grande, Rio Pardo, Vera Cruz, Santa Cruz do Sul, Sinimbu, Vale do Sol, Candelária, Cerro 
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Jornal do Almoço RBS TV – Santa Cruz do Sul 
 

Dia de 
exibição 

Total de 
notícias 

Notícias 
da cidade 

Notícias 
da região 

27.07.06 15 8 7 
 

Dentro do universo de notícias analisado consideramos relevante a maneira como essas 

notícias foram divulgadas. Dentre elas: 

 
Notas  Notas 

Cobertas 
Reportagens Ao Vivo 

6 2 5 2 
 
O Jornal do Almoço de Santa Cruz do Sul do dia 27 de julho de 2006 é composto por 4 

blocos. O telejornal foi dividido da seguinte maneira: 

 

1º bloco: Notícias de Boqueirão do Leão, de Venâncio Aires, de Vale Verde e notícias do 

Vale do Taquari. 

2º bloco: Série Caminhos da Economia e notícias de Lajeado. 

3º bloco: Notícias de Santa Cruz do Sul e entrada, ao vivo, de um repórter com mais 

informações. 

4º bloco: Notícias de Passa Sete, Santa Cruz do Sul e a previsão do tempo, ao vivo, para a 

região. 

 
Jornal do Almoço RBS TV – Santa Cruz do Sul 

 
Dia de 
exibição 

Total de 
notícias 

Notícias 
da cidade 

Notícias 
da região 

28.07.06 12 3 9 
 

Dentro do universo de notícias analisado consideramos relevante a maneira como essas 

notícias foram divulgadas. Dentre elas: 

 

Notas  Notas Reportagens Ao Vivo 

                                                                                                                                                         
Branco, Novo Cabrais, Lagoa Bonita do Sul, Passa Sete, Ibarama, Sobradinho, Arroio do Tigre, Segredo, Tunas, 
Lagoão, Barros Cassal, Gramado Xavier, Estrela Velha, Herveiras, Venâncio Aires, Mato Leitão, Vale Verde, 
Passo do Sobrado e Boqueirão do Leão. 
33 A emissora tem como área de abrangência o Vale do Taquari que é composto por 36 cidades: Anta Gorda, 
Arvorezinha, Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, Lajeado, Estrela, Tabaí, Taquari, Paverama, Bom Retiro do Sul, 
Teutônia, Westfália, Imigrante, Encantado, Ilópolis, Itapuca, Doutor Ricardo, Nova Bréscia, Coqueiro Baixo, 
Muçum, Vespasiano Corrêa, Roca Sales, Progresso, Pouso Novo, Forquetinha, Marques de Souza, Relvado, 
Colinas, Santa Clara do Sul, Poço das Antas, Fazenda Vilanova, Canudos do Vale, Sério, Putinga, Capitão e 
Travesseiro. 
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Cobertas 

1 4 5 2 
 

O Jornal do Almoço de Santa Cruz do Sul do dia 28 de julho de 2006 é composto por 4 

blocos. O telejornal foi dividido da seguinte maneira: 

 

1º bloco: Notícias de Santa Cruz do Sul, entrada, ao vivo, de um repórter com mais 

informações da cidade de Lajeado. 

2º bloco: Série Caminhos da Economia, notícias de Rio Grande, de Lajeado e de Santa Cruz 

do Sul. 

3º bloco: Notícias de Teutônia, de Santa Cruz do Sul, do Vale do Rio Pardo e de Vera Cruz. 

4º bloco: Notícias de General Câmara, de Vale Verde, de Tabaí e a previsão do tempo, ao 

vivo, para a região. 

 
Jornal do Almoço RBS TV – Santa Cruz do Sul 

 
Dia de 
exibição 

Total de 
notícias 

Notícias 
da cidade 

Notícias 
da região 

31.07.06 15 3 12 
 

Dentro do universo de notícias analisado consideramos relevante a maneira como essas 

notícias foram divulgadas. Dentre elas: 

 
Notas  Notas 

Cobertas 
Reportagens Ao Vivo 

3 3 6 3 
 
O Jornal do Almoço de Santa Cruz do Sul do dia 31 de julho de 2006 é composto por 4 

blocos. O telejornal foi dividido da seguinte maneira: 

 

1º bloco: Interatividade com o telespectador através de pesquisa e notícias de Candelária. 

2º bloco: Notícias do Vale do Taquari, de Santa Cruz do Sul e entrada, ao vivo, de um 

repórter com mais informações da cidade de Lajeado. 

3º bloco: Notícias do Vale do Taquari, Lajeado e Santa Cruz do Sul. 

4º bloco: Notícias do Vale do Taquari, entrada de um repórter, ao vivo, com mais 

informações de Venâncio Aires, notícias de Teutônia, Santa Cruz do Sul e a previsão do 

tempo, ao vivo, para a região. 
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Jornal do Almoço RBS TV – Santa Cruz do Sul 
 
 

Dia de 
exibição 

Total de 
notícias 

Notícias 
da cidade 

Notícias 
da região 

01.08.06 13 5 8 
 

Dentro do universo de notícias analisado consideramos relevante a maneira como essas 

notícias foram divulgadas. Dentre elas: 

 
Notas  Notas 

Cobertas 
Reportagens Ao Vivo 

3 2 7 1 
 
O Jornal do Almoço de Santa Cruz do Sul do dia 1º de agosto de 2006 é composto por 4 

blocos. O telejornal foi dividido da seguinte maneira: 

 

1º bloco: Notícias de Venâncio Aires e do Vale do Taquari. 

2º bloco: Notícias de Santa Cruz do Sul e do Vale do Taquari. 

3º bloco: Notícias de Arroio do Tigre, de Venâncio Aires e de Santa Cruz do Sul. 

4º bloco: Notícias de Lajeado, do Vale do Taquari, de Santa Cruz do Sul, de Estrela e a 

previsão do tempo, ao vivo, para a região. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Entrevista Raul Costa Júnior concedida em 12 de agosto de 2006. 
 

Qual o conceito do termo Regionalização para o Senhor? 

Regionalização pra mim é a produção do conteúdo muito próximo às comunidades. Eu não 

acredito muito em regionalização por produzir em determinada região, eu acho que todo 

conteúdo produzido de acordo com a demanda das comunidades, que possa atender as 

comunidades pode estar dentro do conceito de regionalização. Aquele conceito de que você 

está produzindo para atender somente a produção local, é muito frio. A regionalização tem 

que ser a produção de conteúdo no local para atender as demandas das comunidades. Esse é 

um conceito mais amplo. Porque você consegue vincular sua produção da emissora à 

realidade local. 

 

E quando surgiu essa idéia da Regionalização na RBS? 

Nossa, a RBS é pioneira. Começou em 1969 com a TV Caxias. Então foi a primeira emissora 

do Brasil a acreditar na produção de conteúdo no interior do estado. Então isso faz parte do 

DNA, do conceito da RBS de estar cada vez mais produzindo localmente, faz parte da nossa 

história.  

 

Sim, e no caso Caxias, Santa Maria, Santa Cruz e Pelotas? Elas tiveram um aumento na 

produção local dentro do Jornal do Almoço. O que fez acontecer esse aumento? Foi a 

regionalização? 

Não, foi o conceito que a gente está buscando de cada vez mais estar produzindo próximo às 

comunidades, então a idéia é, obviamente, começar pelas emissoras que tinham maior 

capacidade econômica, porque isso é muito caro, para depois estar migrando o modelo para 

outras emissoras. Talvez agora durante o ano de 2007, outras emissoras da RBS, dependendo 

dos estudos que a gente for fazer, podem estar aumentando sua produção local. Agora, o que é 

certo, é que a RBS TV Porto Alegre dentro da visão regional dela, ela tem como prioridade 

aumentar a produção local. Então muito possivelmente vai ter novidades na programação da 

RBS TV Porto Alegre. 

 

Estamos vivendo num mundo totalmente globalizado. Quais as vantagens da regionalização?   
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É a proximidade com as pessoas. Sabe que tem uma pesquisa que a gente tem, nossa pesquisa 

de Ibope, mostra que todos os programas locais têm mais audiência que os nacionais. Por que 

isso? Porque as pessoas se sentem representadas. Quando a gente lançou o projeto 

dramaturgia na RBS TV, lá em 2000 quando a gente começou a produzir os primeiros 

programas em dramaturgia, nós tivemos um retorno que foi impressionante! Tocou-me muito. 

As pessoas me ligavam e diziam o seguinte “é verdade que aquilo ali foi gravado na Osvaldo 

Aranha? Aquilo não é montagem?” e eu dizia: “não minha senhora, aquilo foi gravado na 

Osvaldo Aranha!” e elas diziam “que legal! Programa não é só no Rio e em São Paulo! Aqui 

em Porto Alegre também.” Tu sentia a emoção das pessoas, porque isso diz o dia-a-dia, elas 

conhecem aqueles lugares, elas sabem que aquilo está acontecendo. Eu mostrar um filme feito 

em Santa Maria você vai entender melhor que eu, pelas referências que são comuns, entende. 

Então assim como eu tenho um carinho enorme pela cidade que eu nasci e que eu moro, que é 

Porto Alegre, eu imagino que tu deva ter um carinho enorme pela cidade que tu nasceu e que 

tu mora. É um carinho diferente, não adianta. Tu podes morar em Nova York e tu vai ter 

aquele carinho bairrista. 

 

E tu acreditas que exista alguma desvantagem nesta regionalização? 

Eu não acredito. Isso gera mercado, gera cultura, isso divulga valores. Todo o projeto de 

regionalização tem um vínculo muito grande com o ser humano. Este é o mais importante. 

 

Tu falaste na vantagem. A publicidade engloba esta vantagem? 

É, nem sempre os mercados conseguem acompanhar o custo de regionalização, este é um 

grande desafio. Nós estamos aprendendo a fazer produção regional de acordo com o tamanho 

do nosso mercado. Então, óbvio, eu não pretendo fazer produção regional, no Rio Grande do 

Sul, usando um padrão ‘Globo’. Eu vou ter que ter um ‘gap’ entre o meu padrão e o padrão de 

produção de lá, com filmes e tal. Eu não tenho grana para isso, não é nem que eu não tenha 

grana, mas o meu orçamento não é compatível para isso. 

 

Eu andei analisando os intervalos do Jornal do Almoço, aqui de Santa Maria, e percebi que a 

publicidade é local, não é? 

Sim, a publicidade é local. A nossa demanda é local, este é sentido da produção regional. É o 

fato de a gente estar divulgando as empresas daqui e fazendo as empresas daqui crescerem e 

as empresas daqui nos ajudarem a crescer também. Mas você tem que produzir de acordo com 

o tamanho deste mercado. Por isso que eu sou contra ao projeto de lei de regionalização da 
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produção de conteúdo que estava no Congresso Nacional da Jandira Feghali, porque ali tem 

uma grande bobagem. Porque tu colocas limites artificiais para o processo e o limite tem que 

ser dado pelo mercado. Por exemplo, tu não podes querer que a TV Santa Maria produza o 

mesmo que a TV de Porto Alegre, entende? Porque a grana é outra, o tamanho é outro, a 

dimensão é outra. Assim como não pode querer que a TV Porto Alegre produza o mesmo que 

a TV Teresina ou a TV de São Paulo, entende? Então são realidades diferentes. Cada um tem 

que produzir de acordo com o seu tamanho e eu acho que a grande sacada da RBS foi 

produzir de acordo com o tamanho do mercado. 

 

E em termos editoriais, quais foram as mudanças ocorridas nas rotinas produtivas com a 

regionalização? 

Muitas. Nós temos que agregar mais pessoas, nós temos que produzir de uma forma mais 

rápida, mais eficiente, você tem que estar mais próximos da comunidade, você tem que estar 

com um processo diferenciado, tem que estar com um modelo de redação diferenciado. Tudo. 

Muda tudo. 

 

Quando a RBS iniciou no processo de regionalização, foi pioneira. E não existia a tecnologia 

que existe hoje. Isso ajuda muito? 

Eu costumo dizer o seguinte: alguns anos atrás se eu pusesse uma imagem de numa câmera 

caseira no ar, ela ficava toda rosa. Hoje, quando você põe a imagem de uma câmera caseira, é 

óbvio que tu nota a diferença para uma câmera HD, mas vê que tu já tem imagem com um 

bom padrão de qualidade. Então antigamente gastava-se, por exemplo, 200 mil dólares para 

comprar uma ilha de edição, hoje, a mesma ilha de edição, que tem muito mais recursos, que é 

um computador só, custa 15 /20 mil reais, então muitas vezes os profissionais têm em casa os 

equipamentos. Existe um processo de democratização da produção de conteúdo que é muito 

forte hoje no país. 

 

E a tecnologia ajuda na valorização da notícia, não é? 

E dos talentos, que é o mais importante. Porque pra mim, o mais importante é o talento, eu 

posso te dar uma câmera, posso te dar 50 ilhas de edição, 50 computadores e tu produzir com 

uma qualidade totalmente diferente da minha. Porque depende das pessoas que estão 

operando. A máquina não é nada sem o talento. Sem ter um talento, sem ter a pessoa 

diferenciada, a máquina não faz nada. Se tu largar a máquina sozinha ela não vai gravar, tem 
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que ter pessoas, por trás de cada máquina, tem que ter o olho humano e é o olho humano que 

faz a diferença.  

 

Essa caravana do Jornal Nacional é um exemplo de valorizar o regional? 

É a idéia foi do Ali Kamel, que é o Diretor Executivo de Jornalismo da TV Globo, ele pegou 

o exemplo de “Peter Janes”, Peter pouco antes de morrer disse que uma das coisas mais 

importantes que ele fez na vida, foi percorrer os Estados Unidos para cobrir as eleições. E o 

Ali viu aquilo e teve a idéia de fazer a Caravana do JN e o Schroder (Diretor Responsável do 

Jornalismo) disse para ele que o Rio Grande do Sul já fazia isso com o Jornal do Almoço. 

 

O processo de regionalização é um processo muito caro? 

È muito dinheiro. Estamos fazendo uma série especial do José Guimarães e cada episódio está 

nos custando 100 mil reais. Vamos fazer três. 

Tem que entender que quem tem uma TV tem que produzir todos os dias, 24horas por dia. A 

redação da RBS TV não fecha, ela trabalha 24 horas por dia, agora a meia-noite entra a equipe 

da madrugada, entende? E tem gente na rua, e isso é custo, esta pessoa está circulando, está 

rodando. E eu não coloco repórter mulher para sair de madrugada, tem que ser homem, eu 

tenho medo, é barra pesada, entendeu? Eu não posso colocar uma menina. Então essas coisas 

eu tenho que estar ligado, isso sai caro. 

 

O Bom Dia Rio Grande é outro exemplo da regionalização na TV? 

É sim. Agora o próximo projeto é aumentar a produção do Bom Dia. Um dos maiores 

sucessos de audiência hoje é o Bom Dia. 

 

A TV fascina... 

Eu sou apaixonado. O nosso trabalho na TV é de fabricar sonhos, é de ser apaixonado pelo 

que tu fazes. Quem não é apaixonado por televisão, não consegue entender o que ela significa 

na vida das pessoas. A TV te acompanha quando tu está nascendo a primeira imagem que o 

médico faz de ti é através do aparelho de TV, que é a ecografia. A televisão te acompanha 

quando tu começa a crescer, quando tu é uma criança, com desenhos animados, eles te 

educam. A TV te acompanha na tua construção de personalidade com as notícias que ela te 

dá. A TV te acompanha na tua fase adulta ela te subsidia com o entretenimento e a TV te 

acompanha até o momento da tua velhice que ela é uma grande companheira. Então assim, a 

responsabilidade de quem faz TV é a responsabilidade de construir sonhos para todas as 
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idades e nós não podemos frustar a expectativa das pessoas. Aí quando eu vejo um programa 

policialesco, mostrando a morte, mostrando cadáveres, eu fico frustrado. Frustrado como 

profissional, porque eu acho que a TV é mais que isso, eu nunca faria uma programação deste 

tipo, a RBS nunca vai fazer enquanto eu estiver ali. Não tem por que na fábrica de sonhos tu 

mostrar a degradação. Tu podes mostrar um acidente sem mostrar um corpo sem cabeça, sem 

mostrar o pai chorando em cima do corpo do filho, entendeu? Existem formas de tu mostrares 

as coisas, a vida é mais do que isso. Tem um programa aí que ficou famoso por levar o pai 

para ver o corpo da filha morta espetado. Pô, não é essa vida que a gente quer. Não esta 

relação que tu queres com a ética e com o compromisso. 

 

E essa tua palestra de hoje, que é a ‘Ética no Jornalismo’ é importante. 

Não existe manual de ética, não existe regra da empresa que sobreviva à falta de ética das 

pessoas. A ética não é um valor que tu vai construir, para mim, a ética é um valor que vêm de 

berço, entendeu? Que meu pai, minha mãe, meu avô, são valores que são dados que eu me 

lembro do meu processo de infância. Ou você é ético ou não é, entende? Vale a matéria a 

qualquer preço? Não. Para mim não vale. Eu digo o seguinte, eu prefiro tomar um furo a dar 

uma informação errada. Na minha redação tem uma regra que eu sempre passo para o meu 

pessoal: “na dúvida, não ultrapasse!”, é a placa do trânsito mesmo, e eu quero que meu 

pessoal na dúvida não ultrapasse, eu acho que isso é fundamental, porque isso revela um 

pouco de valores.  

Eu acho que o maior valor que nós temos que passar para as pessoas hoje é o valor da ética, os 

princípios, os valores. Mas isso tu não vai ensinar para ninguém, tem pessoas que tu podes 

esquecer, elas vão tentar te enganar. 

 
 


