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RESUMO 

 

Esta monografia se propõe a estudar a construção das notícias econômicas publicadas pelos 

jornais A Razão e Diário de Santa Maria com base no Índice do Custo de Vida de Santa Maria, 

ICVSM, no segundo semestre de 2013. O objetivo é entender os processos percorridos pelos 

jornalistas na construção das notícias, bem como, discorrer sobre aspectos do jornalismo 

econômico. Para o seguinte estudo, foram selecionadas onze matérias, nas quais se aplicou como 

metodologia de pesquisa a análise de conteúdo e entrevistas em profundidade. Em um primeiro 

momento, as notícias foram classificadas a partir análise de conteúdo, de acordo com critérios 

tais como: localização na página, tamanho das matérias, gêneros jornalísticos, periodicidade, 

elementos gráficos e linguagem. Após esta etapa, foram realizadas entrevistas com os repórteres 

da editoria de economia, de modo a compreender melhor o processo de construção das matérias. 

A partir desta investigação, pode-se constatar a considerável importância dada pelos meios de 

comunicação locais ao boletim do ICVSM. Porém, também é possível perceber a falta de 

criatividade, profundidade e discussão nas matérias de ambos os jornais, além da presença de um 

dos principais dilemas do jornalismo econômico: a dificuldade de produzir um texto sobre 

economia de fácil compreensão.  
 

Palavras-chave: Jornalismo econômico. Jornal impresso. Produção da notícia. ICVSM. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Esta monografia consiste na investigação sobre como se dá a construção da notícia de 

economia nos jornais impressos Diário de Santa Maria e A Razão, a partir dos usos do boletim do 

Índice do Custo de Vida de Santa Maria
1
 (ICVSM).  Ela situa-se no âmbito do jornalismo 

econômico e leva em consideração a relevância deste índice (ICVSM) aos jornais impressos da 

cidade que, pelo menos uma vez ao mês, divulgam estes dados que pautam as matérias da 

editoria de economia.  

Ressalta-se que a importância desse índice se dá pelo fato dele ser o único indicador de 

inflação no interior do estado do Rio Grande do Sul, considerando-se as únicas cidades do estado 

a apresentarem um índice de inflação do custo de vida são Porto Alegre e Caxias do Sul. 

O Índice do Custo de Vida de Santa Maria é desenvolvido pelo Laboratório de Práticas 

Econômicas (LAPE) do curso de Ciências Econômicas do Centro Universitário Franciscano 

desde junho de 2006. Ele mede a variação de preços no mês de produtos consumidos por famílias 

residentes na zona urbana da cidade, com renda entre um e oito salários-mínimos.  

Hoje, o ICVSM calcula o índice inflacionário a partir de 1015 itens divididos em nove 

grupos: alimentação (317), habitação (55), artigos de residência (162), vestuário (170), transporte 

(64), saúde e cuidados especiais (105), despesas pessoais (64), educação (53) e comunicação 

(25). Contudo, o número de dados é ainda maior, são 2865 preços coletados, isto porque, em 

alguns grupos, como por exemplo, no grupo alimentação, a coleta de preços acontece em todas as 

semanas do mês. A coleta destes dados é realizada por uma equipe de alunos (bolsistas e 

voluntários) com supervisão de professores. Depois de coletados, os dados são digitalizados e 

inclusos no sistema que calcula as variações do mês, e também, produz uma comparação com os 

últimos 12 meses.  

Os itens com maior variação em cada grupo são selecionados e compreendem o texto 

escrito do boletim. Os mesmos dados, também são transformados em gráficos, porém um quadro 

revela as alterações nos preços dos produtos alimentícios e o outro dos não alimentícios. Desta 

forma, são expostas as porcentagens de inflação ou deflação, isto é, aumento ou queda nos preços 

                                                           
1
  Boletim eletrônico divulgado pelo Laboratório de Práticas Econômicas (LAPE), do Curso de Ciências Econômicas 

do Centro Universitário Franciscano. Localizado na rua Silva Jardim, 1535, sala 222,  Santa Maria, RS.  
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dos produtos e serviços na cidade de Santa Maria. O boletim do ICVSM é eletrônico e 

geralmente possui três páginas. Sua divulgação é mensal e abrange a maioria dos meios de 

comunicação locais. Diante disso, este trabalho se voltou a investigar a construção das notícias da 

editoria de economia nos dois jornais impressos de Santa Maria (RS), Diário de Santa Maria e A 

Razão, a partir das contribuições do indicador inflacionário ICVSM. 

 Situado o objeto, se ressalta que esta pesquisa se apoia em fatores motivacionais, 

elencados a seguir. O primeiro deles é a constatação de não haver pesquisas locais na área deste 

gênero jornalístico, como também não se localizou pesquisas regionais que abordem a relação de 

índices inflacionários e a produção da notícia. O segundo envolve a pergunta sobre o porquê 

estudar a notícia econômica? A resposta é simples e consiste em outro questionamento: há a 

possibilidade de viver sem dinheiro? Para Caldas o jornalismo econômico é um guia de 

sobrevivência indispensável para nossa vida cotidiana, "é lá que estão as notícias sobre juros e 

inflação, tarifas públicas e aluguel, golpes e trambiques, sobre o preço da carne e do feijão, o 

emprego perdido e o salário reduzido" (CALDAS, 2003, pág. 4). O interesse pela economia pode 

ir do geral ao mais utilitário, isso porque quase tudo a envolve. Do interesse da dona de casa no 

preço dos alimentos, à alta do dólar para investidores, e assim, o entendimento desta informação 

se torna algo indispensável para a tomada de decisões na vida cotidiana ou profissional. 

Outros motivos também influenciaram na escolha desta pesquisa. Um deles é o fato de ser 

leitora dos jornais A Razão e Diário de Santa Maria, assim como, acompanhar as notícias 

publicadas na editoria de economia.  A ele se soma, também, a experiência profissional como 

assessora de comunicação no ICVSM, o que possibilita perceber as dificuldades e dúvidas 

frequentes dos jornalistas no momento de interpretar os dados.  Tal preocupação vem de encontro 

com o grande desafio do jornalismo econômico, “reportar e analisar, transmitir opiniões de 

economistas e governo, sem usar linguagem que as pessoas comuns não entendam, e sem violar 

os conceitos criados pelos economistas” (KUCINSKI, 2007, p.167).  

Desta forma, acredita-se que este estudo possibilita levantar questões pertinentes sobre o 

jornalismo econômico, favorecendo o debate na área de modo a auxiliar a produção jornalística 

local. Dito isto, para construir o referencial teórico desta pesquisa obedeceu-se aos seguintes capítulos: 

O jornalismo econômico no Brasil, Jornalismo especializado em economia, Traduzindo o economês e 

Sobre a produção da notícia. O primeiro buscou traçar um panorama do jornalismo econômico no Brasil, 

quando surgiu, os grandes jornalistas da época, as grandes publicações. O segundo propôs descrever o 
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jornalismo econômico atual, de modo a descrever conceitos e estratégias utilizadas pelos os principais 

jornalistas do país. O terceiro buscou discutir o que é denominado por muitos como o economês, ou seja, a 

linguagem do jornalismo econômico de difícil compreensão e suas implicações. O quarto, e último, trouxe 

conceitos sobre a construção da notícia, o qual mais adiante dá subsídio ao processo metodológico da 

pesquisa.  
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2. A CONSTRUÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 
 

No Brasil, o jornalismo econômico ganhou destaque com o golpe militar de 1964, 

noticiando o "milagre econômico", período caracterizado pela queda da inflação, pelos elevados 

níveis de crescimento econômico, e dez anos depois, pelo grande endividamento do país. No 

entanto, é preciso observar também que a ascensão das notícias econômicas se deveu à grande 

repressão por parte dos militares à imprensa brasileira, o que se intensificou com a decretação do 

Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968. Como resultado, a cobertura política 

diminuiu, permitindo um espaço maior à cobertura econômica, "afinal de contas, traduzir o 

milagre econômico era a única forma que os jornalistas tinham de derrubar o regime militar" 

(BASILE, 2002: 78). O texto que até então era espalhado pelo jornal, em 1960, começa a ganhar 

um espaço exclusivo: é criada a editoria de economia. No ano 1985, com a democratização, o 

debate sobre a desindexação da economia ocupou as páginas dos jornais, mas trouxe consigo, o 

desafio de se adaptar novamente. "Estimular o debate e expor ideias contrárias, passou a ser 

preocupação dos jornais, que criaram editorias próprias de opinião" (CALDAS, 2003). Estas 

transformações ao longo dos anos obrigaram ao jornalismo econômico se adaptar, e aos 

repórteres se especializar na editoria.  

Se no início, se cobria a Petrobrás, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES), a Bolsa de Valores, o Banco Central, o Ministério da Fazenda, o Instituto 

Brasileiro Geografia e Estatística (IBGE), a indústria naval, o comércio exterior e a economia do 

café (temas que giravam em torno dos setores oficiais de planejamento e economia, dos mercados 

de capitais e das entidades de empresários). Mais tarde, surgia também o interesse pela pesquisa 

tecnológica e pelas condições de trabalho, e hoje, o jornalismo econômico se ocupa, inclusive, de 

assuntos do cotidiano, como cultura, esporte e lazer. Na construção da notícia, além do enfoque, 

diversos outros fatores diferenciam o texto jornalístico de economia do jornalismo diário. Um 

deles seria o fato de apresentar dados que não são necessariamente factuais e que dependem do 

esclarecimento de acontecimentos anteriores. Por exemplo, em uma matéria na qual se divulgue a 

elevação do preço da erva-mate, há a necessidade de explicar o porquê deste aumento, se o 

transporte ficou mais caro, ou se perdeu espaço para outra cultura agrícola. Esta explicação 

auxilia no entendimento da notícia.  

Também se deve lembrar que a linguagem possui papel fundamental na compreensão do 
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leitor. Alguns autores utilizam o termo "economês" para designar a linguagem que foge da forma 

didática e clara. Do ponto de vista do profissional que produz a notícia, Suely Caldas (2003) diz 

que o jornalista deve entender o que as fontes lhe dizem para depois transcrever a informação, 

caso contrário, se tornam papagaios e continuam a repetir jargões ditos pelo economista, pelo 

governo ou outro especialista e ainda acrescenta, 

Ora, a linguagem jornalística é uma só. O texto sobre o déficit fiscal do governo deve ter 

a mesma simplicidade, objetividade e clareza de outro que descreve um confronto entre 

policiais e traficantes na favela ou daquele que narra a súbita disposição de Romário em 

disputar a bola com o adversário. (CALDAS, 2003, p.4) 

 

A falta de entendimento traz consigo a aversão de determinado assunto. Se muitos 

jornalistas têm a dificuldade de interpretar e transmitir, muitos leitores carregam o conceito ou o 

preconceito do texto econômico
2
.  

Segundo Basile (2002), criou-se no Brasil, nos últimos anos, um mito de que as notícias 

de economia são chatas e que, como o leitor não as lê, não merecem ser buscadas e muito menos 

explicadas ao grande público. Contudo, o autor condena este pensamento e diz que "não há 

notícias chatas. Há matérias chatas, feitas por repórteres e editores chatos, para publicações 

chatas" (BASILE, 2002, pág.7).  

Outra questão bastante discutida na área vem de encontro com a ideia de Basile, é a 

criatividade na hora de elaborar uma reportagem.  Segundo ele, uma estratégia para se construir 

um texto objetivo e atrativo é aproximando o leitor de determinado evento. Para isto, o jornalista 

cumpre o papel de explicar de que forma determinado leitor ou local será afetado por certa 

decisão econômica.  

De acordo com o conceito elaborado pelo autor, esta seria uma cobertura 

macroeconômica, pois traz um assunto geral para o particular. Porém, temos também a 

microeconomia, que é o oposto, nesta cobertura o que deve atrair o leitor é a originalidade de 

investimentos que deram certo. Há ainda outras maneiras de se estruturar uma notícia, todas elas 

estudam um ângulo diferente para se construir uma informação. Mas, segundo Basile (2002), 

antes destas, há regras fundamentais para se fazer um bom texto jornalístico na editoria de 

economia, como por exemplo, colocar o básico sempre em primeiro lugar; não confiar fielmente 

na memória; nunca perder o foco do que é mais importante na matéria; ser claro e preciso; contar 

                                                           
2
 Por outro lado, os cursos de jornalismo, raramente incluem disciplinas voltadas para a análise da economia e 

mesmo o estudo da linguagem deste campo, o que o torna ainda mais hermético. 
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sempre uma boa história; e ter cuidado com o excesso de números. 

Pensando em como atender a estas regras e, principalmente, em como noticiar dados, de 

maneira que não se perca o foco da matéria, não se torne chato, e ainda a exigência de ser 

compreensível ao leitor é que surge o questionamento em torno do fazer jornalismo econômico. 

Assim, a partir da ideia de que o jornalismo econômico é diferente dos demais gêneros, que 

possui uma maior complexidade e, no caso deste estudo, aproximando-o do fazer jornalístico 

local, se pergunta: “de que forma os jornais locais impressos de Santa Maria constroem as 

notícias a partir do Índice do Custo de Vida de Santa Maria (ICVSM)?”. 

Parte-se da hipótese de que as dificuldades enfrentadas nas redações locais para a 

produção de notícias da área econômico tornam o ICVSM uma referência fundamental para a 

construção das matérias de economia. Desse modo, tem-se como objetivo geral neste trabalho 

verificar como o ICVSM influência na construção das notícias de economia nos jornais A Razão 

e Diário de Santa Maria. E em decorrência dele, outros se seguem: a) Identificar as abordagens 

dadas às notícias produzidas a partir das informações do ICVSM; b) Descrever as rotinas 

produtivas dos repórteres na produção da notícia; c) Contribuir para a reflexão no campo do 

jornalismo econômico.  
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

3.1. O JORNALISMO ECONÔMICO NO BRASIL 

 

A primeira referência histórica que temos sobre o jornalismo é de 1964, História da 

Imprensa no Brasil, de Nelson Werneck, mas nada foi dito sobre o jornalismo econômico. De 

acordo com Paula Puliti (2013), ainda na virada do século XIX para o século XX, a matéria prima 

do noticiário brasileiro era a política, que sempre fora a principal vertente do jornalismo 

brasileiro. Porém, é de extrema importância ressaltar que já se produzia jornalismo de economia. 

Nesta mesma época, existia um noticiário "bastante tímido e já muito especializado" (PULITI, 

2013:42), no qual eram noticiadas informações sobre o café: preço, comércio, importações e 

exportações do produto. Mas foi em 1949 que surgiu um jornalismo econômico um pouco mais 

consolidado. “Em O Estado de São Paulo, o ponto de partida para a instituição de uma pauta 

econômica mais consolidada foi dado pelo alemão Geraldo Banas
3
, na esteira da Segunda Guerra. 

Em 1945, ele entrou para o jornal, e em 1946, junto com Frederico Heller, criou a seção de 

economia do Estadão” (PULITI, 2013, pág. 42). A publicação trazia o jornalismo de maneira 

mais forte, dando espaço para o conteúdo estrangeiro, sobretudo norte-americano. Na Folha de 

São Paulo, o jornalismo econômico aparece em 1930 com o advogado Mário Mazzei 

Guimarães
4
, que escrevia temas que giravam em torno da agropecuária. Mais tarde, por volta de 

1950, a Folha também possuía repórteres que escreviam exclusivamente temas econômicos. No 

entanto, um pouco antes, em 1920, nasce uma das maiores referências do jornalismo econômico e 

que, anos depois, vai despertar o interesse em outros jornais, a Gazeta Mercantil, que no início 

era um boletim econômico e financeiro.  

Em 1943 foi comprada pelo grupo Levy, "que já tinha experiência em publicações na 

                                                           
3
Geraldo Banas, jornalista alemão, naturalizado brasileiro, marcou época no jornalismo econômico no Brasil. José 

Venâncio de Resende, em seu livro Construtores do Jornalismo Econômico – da cotação do boi ao congelamento de 

preços, considera que houve uma "escola de Geraldo Banas", nas décadas de 1950 e 1960, em que o jornalista de 

origem alemã e o brasileiro Benedicto Ribeiro cooperaram, lançando a revista Banas e anuários econômicos 

setoriais. 

4
 Mario Mazzei Guimarães, advogado de formação, começou no jornalismo nos anos de 1930 já na área do 

agronegócio, na qual foi se consagrando. Em 1946, ingressou na Folha de São Paulo onde ficou até 1962. Mazzei foi 

redator-chefe de 1953 a 1959. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alem%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Ven%C3%A2ncio_de_Resende&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Ven%C3%A2ncio_de_Resende&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Benedicto_Ribeiro
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área, com o Boletim Comercial Levy, criado em 1929, e a Revista Financeira Levy, criada em 

1931" (Lachini, 2000:66; apud PULITI, 2013: 42), a partir de então, passou a se chamar Gazeta 

Mercantil, Comercial, Industrial e Financeira. O jornal se tornaria referência nacional em 

jornalismo de economia e negócio. Ele também foi um dos importantes segmentos que, ao retirar 

o apoio incondicional ao regime militar, acabaram por inviabilizá-lo. Ainda, segundo Puliti 

(2013), foi a partir da segunda metade de 1950 que se começou a praticar o jornalismo 

econômico no Brasil, pois se procurou abordar outros temas além da agricultura. Podemos 

considerar que "os anos JK (1956/ 1961) foram o grande divisor de águas dessa cronologia" 

(Resende, 2003:88; apud PULITI, 2013:43). 

 

A entrada de capital estrangeiro produtivo, promovida pela política de Kubitschek, 

também promoveu a expansão do mercado universitário no país. Como a receita da 

venda em banca nunca fora suficiente para bancar as equipes e os custos de produção, os 

jornais passaram a necessitar cada vez mais de anunciantes. E a indústria de bens de 

consumo que aqui se instalara respondeu positivamente às necessidades de receita dos 

jornais. Essa virada mercadológica foi uma das principais mudanças na imprensa no 

período. (PULITI, 2013, p. 43) 

 

"Em pleno regime militar (1968-74) ocorreu forte crescimento econômico no país, com 

um processo de verticalização da indústria e um aumento considerável da produção de bens 

duráveis" (ABREU, 2003: 23). Era o milagre econômico: período caracterizado pela baixa 

inflação e elevados níveis de crescimento econômico, o produto interno bruto cresceu em uma 

média de 10% ao ano e a inflação, controlada, oscilava em torno dos 20% anuais. Evento que 

favorecei o crescimento do jornalismo econômico, segundo Alzira Alves de Abreu (2003) até 

1960 o jornalismo de economia ocupava espaço secundário nas redações, destinava-se a uma 

reduzida faixa de leitores e contava com poucos jornalistas interessados na área.. 

Outra questão que contribuiu para o aumento de publicações sobre economia foi a 

decretação do Ato institucional nº 5, no dia 13 de dezembro de 1968. Neste período, a censura 

aos meios de comunicação alcançou novos patamares, o que inibiu fortemente a liberdade de 

expressão, principalmente quando a editoria era política. De acordo com Abreu (2003), os 

militares censuravam a imprensa e interferiam no conteúdo da informação, no entanto, 

canalizavam para a mídia grande massa de recursos através da publicidade.  

Desta forma, os assuntos econômicos ganhavam cada vez mais espaço, pois o governo 

tinha interesse em publicar os feitos do milagre econômico. Assim, “o milagre econômico não só 
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estimulou a criação de editorias de economia nos jornais de maior circulação no eixo Rio-São 

Paulo, como criou condições para a transformação da Gazeta Mercantil no veículo de maior 

prestígio em economia, finanças e negócios
5
” (ABREU, 2003:43).  

Apesar do aumento considerável de publicações na área, ainda eram poucos os jornalistas 

que dominavam o texto de economia. De acordo com Basile (2002) a maior dificuldade era a de 

interpretar as fontes, que em sua maioria utilizavam uma linguagem repleta de termos e conceitos 

da economia.  

 

Quando perguntados a respeito de quaisquer dúvidas que suas decisões possam suscitar, 

essas autoridades esgrimem com grande desenvoltura argumentos técnicos 

incompreensíveis à maioria dos mortais. Solicitados a explicar o que significam, 

respondem com outros argumentos daquela mesma linguagem hermética (BASILE, 

2002, p. 72). 

 

Assim, os profissionais que sabiam lidar com o tema se destacavam. Na concepção de 

Basile (2002), Joelmir Beting
6
 teria sido o primeiro jornalista a tentar decifrar esta nova língua 

conhecida por muitos autores como economês. Beting foi colunista de economia da Folha de São 

Paulo no final dos anos 60 e nos seus textos procurava utilizar de metáforas para explicar o que 

estava acontecendo no país de forma coloquial e bem humorada. 

No decorrer dos anos a imprensa percebeu no jornalismo econômico uma área a ser 

investida. Assim, como os jornais, as revistas também começaram a se interessar pelo gênero. Em 

1967, surge a revista Exame, uma especialização da editoria de economia da revista Veja. Quatro 

anos depois nasce a versão brasileira da revista Expansão
7
, já existente no México e na 

Argentina. Foi uma experiência curta, mas bastante engrandecedora ao jornalismo econômico 

moderno, pois trazia algumas características vistas até hoje, como o enfoque em assuntos 

                                                           
5
 A Gazeta Mercantil Comercial e Industrial foi lançada em 1920 em São Paulo por José Francescone como um 

informe econômico.  

6
 Joelmir Beting nasceu em Tambaú, interior de São Paulo, em 21 de dezembro de 1936. Em 1957, começou a 

estudar sociologia na Universidade de São Paulo (USP) para fazer carreira no jornalismo. Em 1957, iniciou carreira 

na editoria de esportes. Trabalhou nos jornais “O Esporte” e “Diário Popular” e também na rádio Panamericana, que 

posteriormente virou Jovem Pan. Em 1962, sociólogo formado, trocou o jornalismo esportivo pelo econômico. Em 

1968, virou editor de economia do jornal “Folha de S. Paulo”. Em 1970, lançou sua coluna diária, que foi publicada 

durante anos por uma centena de jornais brasileiros, com o timbre da Agência Estado. 

7
 A revista Expansão foi lançada em 1971 pelo norte-americano Harvey Poppel. Era uma revista de negócios que 

tinha como características: o nacional, tanto na cobertura quanto na distribuição; o foco pelas competências dos 

empresários, de modo a auxiliar nos desafios; a preocupação em contar histórias; e a utilização de vários critérios 

para a administração dos negócios.  
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nacionais e histórias de empresários que serviam como modelo para outras empresas. Pouco 

tempo depois, em 1975, a Expansão foi comprada pela Editora Abrile incorporada à revista 

Exame. Com a Expansão vendida, todos os editores acabaram indo, algum tempo depois, para a 

Gazeta Mercantil.  

Oportunidade para o surgimento de novos veículos de comunicação, e também, para 

novos jornalistas especializados em economia. Foi neste contexto que o jornalista Celso Ming
8
, 

projetou a primeira coluna de serviços do jornalismo econômico, na qual a inflação era o tema 

central. Quando criada, em 20 de julho de 1981, a coluna tinha periodicidade semanal e ocupava 

uma página inteira, na edição de segunda-feira, com o sintomático título "Confira seu dinheiro".  

 

Ali o leitor encontrava as informações que precisava para tentar organizar seu orçamento 

doméstico. Ou seja, como a inflação afetava seu salário, o aluguel, a prestação da casa 

própria, a luz, o gás, o telefone, a aposentadoria, a saúde, a alimentação, a escola das 

crianças, o vestuário, os juros, o emprego, o dólar, o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), o crédito, a gasolina, a caderneta de poupança, a bolsas de valores, o 

ouro etc. (CALDAS, 2003, p.25) 

 

Depois da democratização do país, em 1985, surge o longo processo de tentar estabilizar a 

moeda. A imprensa econômica acompanha e vai se especializando, pois nos próximos dez anos, 

teria de explicar aos seus leitores a complexidade das questões envolvidas, como o porquê de o 

Brasil estar quebrado, ou ainda, por que o país era uma nação dividida entre ricos e pobres. Este 

período foi também um momento de ampliação do espaço da imprensa econômica. A televisão 

que pouco dava espaço para notícias de economia, passou a se preocupar mais com o tema, assim 

como publicações segmentadas e revistas especializadas surgiam a todo o momento, buscando 

atender uma população sedenta por informações econômicas de seu país. Concordamos com a 

afirmação de que:  

 

Poucos eventos em nossa história recente terão tido tanta importância para o crescimento 

da imprensa econômica quanto o confisco da poupança empreendido pelo governo de 

Fernando Collor de Mello em 1990. De repente os brasileiros, pessoas físicas e jurídicas, 

                                                           
8
Celso Ming atualmente é colunista diário da área econômica do jornal O Estado de S. Paulo, é também comentarista 

da Rádio Estadão. Formado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, é jornalista desde 1966 e 

especializado em assuntos econômicos desde 1968. Na imprensa escrita, trabalhou na Folha de S. Paulo (1966), 

além das revistas Veja (1968) e Exame (1970). Em outubro de 1974 assumiu a editoria de Economia do Jornal da 

Tarde, em que depois produziu a coluna Confira o seu Dinheiro. De 1993 a 2003, manteve coluna diária no mesmo 

jornal. Na televisão, foi comentarista econômico dos programas Globo Rural e TV Mulher, da Rede Globo; da 

Record e da Bandeirantes. De 1994 a 1998, foi comentarista econômico do programa Opinião Nacional, da Rede 

Cultura de TV. 
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acordaram sabendo que só teriam disponíveis no banco 50 cruzeiros novos, que eram de 

fato muito pouco dinheiro. Como isso era possível? E se assim estava, como ficava o 

nossa futuro? E o dos nossos filhos? Receberíamos nosso dinheiro de volta? Essas e 

muitas outras questões, extremamente angustiantes, infernizaram o cotidiano dos 

cidadãos. Precisavam entender o que ocorria. (BASILE, 2002, p. 76) 

 

Ainda que em 1988 tenha ocorrido a promulgação da nova Constituição, na qual se aboliu 

a interferência do estado na livre expressão da imprensa brasileira, os jornalistas da área 

econômica continuaram a desfrutar grande prestígio nas redações e o jornalismo econômico 

permaneceu ocupando importantes espaços na imprensa.  

 

3.2. JORNALISMO ESPECIALIZADO EM ECONOMIA 

  

Este capítulo preocupa-se em discutir o jornalismo especializado em economia produzido 

atualmente no Brasil. Além de relacionar o histórico do gênero com os tempos atuais, o trecho também 

busca discutir as abordagens e linguagens associadas ao jornalismo econômico no Brasil. Assim, tendo 

como ponto de partida os anos 70, época em que o noticiário de economia começou a ganhar 

formar, migrar para outros temas e discussões, Abreu (2003) defende que com a diminuição dos 

assuntos políticos e com as mudanças no mercado financeiro, os cadernos de economia ganharam 

espaço. O jornalista passou a se especializar ainda mais, a fim de poder traduzir a linguagem dos 

tecnocratas e, com isso, aumentou-se o espaço destinado aos assuntos econômicos. Segundo 

Abreu foi nesta época que nasceu o jornalismo econômico como conhecemos.  

 “Do final da década de 1970 até os dias atuais, o jornalismo econômico sofreu alterações, 

mas que não foram marcantes ou que apontassem para um diferencial considerável nas 

características das matérias” (FRANCISCO, 2007:7). A autora ressalta que a linguagem continua 

sendo praticamente a mesma de 30 anos atrás. 

 

A notícia no jornalismo econômico está caracterizada pelo uso de dezenas de palavras 

que pouco ou nada significam para o público leitor e que por isso tornam também a 

leitura do texto de economia excessivamente hermética e elitista (Quintão, 1987; apud 

FRANCISCO, 2007, p.7). 

 

Kucinski (1996) contribui e diz que se o jornalista está se dirigindo ao grande público não 

pode adotar esta linguagem.  
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Também seu referencial não é o mesmo do economista, e sim o dos interesses gerais da 

população. Além de acessível, o tratamento da informação deve ser crítico. O desafio do 

jornalista está em reportar e analisar, transmitir opiniões de economistas e governo, sem 

usar linguagem que as pessoas comuns não entendam, e sem violar os conceitos criados 

pela linguagem do economista (Kucinski,1996, p. 168). 

 

Francisco (2007) concorda com Kucinski (1996) e Quintão (1987) ao defender uma 

linguagem clara no jornalismo econômico, comum a todos os leitores. Mas ressalta que as 

linguagens especializadas apresentam características que as distinguem de outros tipos de 

linguagem, como maior precisão entre termo e conceito, fundamentais para a veracidade e efeito 

da comunicação científica.  

 

Nas linguagens especializadas, por se tratar de áreas técnico-científicas, existe a 

predominância do uso da linguagem escrita e consequentemente, de gráficos, figuras e 

ilustrações que representam visualmente o conteúdo dos textos. Siglas, fórmulas e outros 

símbolos também são empregados com o objetivo de elucidar ou sintetizar um termo. 

Esses artifícios funcionam como suportes da mensagem (FRANCISCO, 2007, p.5). 

 

Todavia, a autora sugere que apesar dos textos de economia atuais apresentarem uma 

linguagem aparentemente comum, eles estão repletos de siglas, números, índices e termos 

desconhecidos da maioria da população. “O que pode explicar o desinteresse de grande público 

pelas notícias econômicas dos jornais impressos” (FRANCISCO, 2007, p.13). 

Atualmente a imprensa econômica conta com um número elevado de títulos, jornais e 

revistas, todos com suas características específicas. Não é possível detalhar cada uma das 

publicações, mas abaixo foram elencados a partir de Caldas (2003) os principais veículos do país 

que fazem jornalismo de economia.  

- Valor Econômico: o jornal prioriza informações macroeconômicas, mas inclui assuntos 

de negócios ou de disputa entre empresas. O noticiário é organizado em cinco grandes áreas: 

macroeconomia e política, legislação e tributos, internacional, finanças, empresas e tecnologia.  

- Gazeta Mercantil: o jornal privilegia as matérias de marketing e negócios. Valoriza 

menos do que os outros a macroeconomia. Difere dos concorrentes por focar na vida das 

empresas. Assim, exige dos repórteres especialização e fontes de informação nos setores mais 

variados da economia, para alimentar a exigência de notícias exclusivas e de relatos de novidades 

no mundo dos negócios. 

- Exame: revista especializada de maior tiragem e há tempos segue a linha de focar na 
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microeconomia e nos negócios, procurando sempre trazer histórias de sucesso de empresas ou de 

executivos que mudam a realidade da empresa.  

- O Estado de S. Paulo: entre os jornais não especializados, é o que dedica maior espaço à 

economia, com caderno diário de no mínimo dez páginas. A cobertura macroeconômica é forte, 

mas nunca deixa de publicar notícias de negócios, quando possível em mais de uma página. Seu 

caderno de economia é o único que publica editorial na página de opinião, onde o leitor encontra 

também duas colunas econômicas e um artigo, quase sempre de um colaborador fixo do jornal. 

- Folha de S. Paulo: com o título Folha Dinheiro, o caderno de economia tem sete 

páginas de notícias, divididas com espaço publicitário, e três de cotações. O texto de abertura 

quase sempre é de alguma decisão do governo, indicador econômico, declaração de um ministro, 

ou seja, um tema voltado para a macroeconomia. A opinião, marca registrada da linha editorial da 

Folha, tem lugar de destaque na página dois do caderno, com a coluna "Painel S.A" e um artigo 

de algum colaborador fixo, além da coluna de opinião. 

- O Globo: dos não especializados, é o que dedica menor espaço à economia. Não possui 

caderno próprio e as notícias econômicas ocupam quatro páginas. A manchete é 

macroeconômica, há preocupação com a economia do Rio de Janeiro e é a publicação mais atenta 

em conquistar leitores com assuntos de interesse do consumidor. Nas segundas-feiras, traz uma 

página com os títulos "Em defesa do consumidor" ou "Indicadores financeiros". 

 No sul do país, mais especificamente no Rio Grade do Sul, o único jornal com tiragem 

considerável a fazer jornalismo especializado em economia é o Jornal do Comércio, com 

aproximadamente 27 mil exemplares diários. Com 40 páginas, o JC se caracteriza por priorizar 

assuntos de economia e negócios do RS. Sua cobertura e predominante microeconômica, pois 

parte do enfoque particular para o geral.   

Todavia, jornais como Zero Hora, Diário Gaúcho e Correio do Povo possuem editoria de 

economia e devem ser lembrados pelo grande número de leitores, já que estão entre os dez 

maiores jornais do país, segundo o Instituto Verificador de Circulação (IVC)
9
. 

No que diz respeito a Santa Maria, os dois jornais de maior circulação são A Razão e 

Diário de Santa Maria. Ambos possuem a editoria de economia e têm como enfoque a região 

central do estado. O espaço dado aos assuntos econômicos também são os mesmos, uma pagina 

                                                           
9
 Disponível no site http://www.ivcbrasil.org.br/. 
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em dias de semana e na edição de fim de semana pode variar ate três paginas. No que diz respeito 

ao modo de cobertura jornalista, os jornais organizam as matérias tanto do modo 

microeconômico, quanto macroeconômico. Ou seja, possuem notícias que partem do particular, 

como casos de trabalhadores, executivos, consumidores, e também, as que partem do geral, como 

nível de emprego, juros, atividades econômicas e inflação.  

Visto que nesta pesquisa, se buscou estudar as notícias de economia que divulgassem 

informações sobre o ICVSM, e que este é um boletim produzido por uma assessoria de 

comunicação, achou-se pertinente a discussão sobre a influência de outros meios na produção na 

notícia de economia.  

Neste contexto, Abreu (2003) diz ser importante lembrar que, o jornalismo de economia 

na atualidade sofre pressões das empresas, que atuam por meio de suas assessorias de imprensa e 

se comportam como verdadeiros lobbies e contra lobbies. Luiz do Amaral (2001) concorda com 

Abreu ao afirmar que, o "grau de eficiência das empresas de Relação Públicas chegou a tal ponto 

que os prees-releases saem de suas redações com o estilo do redator ou colunista" (AMARAL, 

2001, p.112). O autor ainda complementa que, desta forma, acaba deixando o redator de 

economia sem trabalho a fazer, e, por consequência, vendendo não só a notícia, como a empresa 

e a forma como o leitor deve interpretá-la.  

 Ao longo dos anos, as assessorias de comunicação assumiram considerável importância 

diante das redações, fornecendo e traduzindo índices e dados e, até mesmo, matérias prontas 

sobre economia. Caldas (2003) traz um levantamento interessante realizado em 2003 pela 

Abracom
10

, a entidade possuía, na época, 86 filiadas que prestam serviços de assessoria de 

comunicação a outras empresas. Segundo os dados o número cresceu 150% nos últimos dez anos 

e a criação de novos postos de trabalho aumenta, em média, 10% a cada ano. Hoje a Abracom 

possui 360 empresas associadas. 

  Além da influência das assessorias de imprensa na produção jornalística, Amaral (2001) 

pontua outra interferência, o excesso de conhecimento do redator. Por saber muito, ele peca pela 

incapacidade de traduzir a informação ao seu leitor. “O que passa é que quanto mais o indivíduo 

se aprofunda no conhecimento de um assunto, mais inclinado está a simplificar a explicação de 

um fato com o uso de palavras técnicas e lhe é cada vez mais difícil descer a vulgarização" 
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Associação Brasileira de Empresas de Comunicação 
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(AMARAL, 2001, p. 112).  

 Esta questão é abordada a seguir, quando se trata da linguagem do jornalismo econômico. 

3.3. TRADUZINDO O ECONOMÊS 
 

A expressão economês surgiu nos primeiros anos de 1970. Cunhada pelo jornalista Carlos 

Lacerda
11

, a nova linguagem fazia referência ao uso de jargões econômicos, siglas e termos em 

inglês nas notícias de economia. Segundo Francisco (2007), as informações da área econômica 

eram obtidas junto aos tecnocratas que utilizavam uma linguagem conceitual de difícil 

compreensão para o público leitor, e muitas vezes os jornalistas reproduziam as informações tal 

como lhes eram transmitidas, sem decodificação, com apenas algumas adaptações para a 

linguagem comum. Fato que de acordo com a autora, não teve grandes alterações com o passar 

dos anos. 

 

Alguns dos nossos melhores comentaristas econômicos empregam com frequência 

palavras como drawback, crédito stand-by, uma série de coisas que obriga o leitor leigo 

a pensar duas vezes, quando não a perguntar ao amigo mais próximo, se há, a 

significação de tais expressões (Amaral, 1987; apud FRANCISCO, 2007, p. 9).  

 

 Nessa direção e buscando entender os principais termos e conceitos do jornalismo 

econômico, sistematizaram-se tais definições nos subitens que se seguem. 

 

3.3.1. A Macroeconomia e seus indicadores 

 

A macroeconomia é uma técnica de organização, ou melhor, de cobertura no jornalismo 

econômico. Ela também é uma das disciplinas obrigatórias nos cursos de economia de todo o 

território brasileiro. Sendo a maior das coberturas, contempla os indicadores macroeconômicos. 

Informações que permitem avaliar a economia como um todo. E é este conjunto que orienta o 

trabalho de apuração do jornalista e oferecer subsídios à notícia. Utilizando Caldas (2003), foram 

elencados os principais indicadores macroeconômicos do país. 
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Carlos Frederico Werneck de Lacerda foi um jornalista e político brasileiro. Fundador e proprietário do jornal 

Tribuna da Imprensa e criador da editora Nova Fronteira. Membro da União Democrática Nacional (UDN), foi 

vereador , deputado federal e governador do estado da Guanabara.  
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- Inflação: ocorre quando, na média, os preços pesquisados subiram mais do que caíram. 

Há muitos índices de inflação e os mais conhecidos são os pesquisados pelo IBGE (Índice 

Brasileiro de Geografia Espacial), FGV (Fundação Getúlio Vargas) e Fipe (Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas). O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) do IBGE é usado pelo 

Banco Central para medir a meta de inflação. O IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), da 

FGV, é o mais usado pelo mercado financeiro. É também o índice que mais absorve a alta do 

dólar, porque nele os preços praticados no atacado têm peso maior do que os do varejo. 

- Deflação: é o contrário de inflação. Na média, os preços pesquisados caíram mais do que 

subiram e o índice ficou abaixo de zero. 

- Câmbio: a taxa de câmbio é a expressão em reais do valor das moedas estrangeiras no 

Brasil. Devido à influência da economia dos EUA no Brasil e no mundo, a taxa mais usada no 

Brasil é expressa em dólar norte-americano. 

- Produto Interno Bruto (PIB): é a soma de riquezas produzidas pelo país. É dividido em 

quatro áreas: indústria, comércio, agricultura e serviços (neste item estão incluídos bancos e 

mercado financeiro). 

- Renda per capita: é o valor total do PIB dividido pelo total da população, calculando a 

renda média do brasileiro. 

- Taxa de juros: a taxa de juros Selic, definida pelo Banco Central, é a que remunera os 

papéis da dívida do governo. Os juros praticados pelos bancos incorporam o chamado spread, 

que é a diferença entre o custo de captação de dinheiro dos bancos e o custo dos empréstimos que 

eles concedem às empresas e às pessoas físicas. O spread brasileiro é o mais alto do mundo. Se o 

banco capta recursos pagando a taxa Selic de, digamos 24% ao ano, empresta para o cliente do 

cheque especial ou do cartão de crédito a taxas que ultrapassam 100% ao ano, com spread 

superior a 70%. 

- Déficit fiscal nominal: resultado de todas as receitas e todas as despesas do governo, 

inclusive do pagamento com juros da dívida pública (externa e interna). 

- Superávit primário: diferença entre receitas e despesas correntes do governo, excluídas 

despesas com juros. Quando este resultado é negativo, vira déficit. Ê com o valor poupado do 

superávit primário que o governo paga os juros da dívida pública. 

- Balanço de pagamentos: resultado de todas as entradas e saídas de recursos do país. 

- Saldo ou déficit da balança comercial: resultado da diferença entre exportações e 
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importações. 

- Risco Brasil: a taxa que mede a vulnerabilidade da economia brasileira e serve de base 

para calcular os juros de créditos externos ao Brasil. 

 

3.3.2. Entendendo os termos na cobertura do jornalismo econômico 

 

 Considerando que a informação econômica é de importância vital para os leitores, 

ouvintes e telespectadores, a questão da cobertura implica saber como é possível organizar-se 

para levar essa informação até eles. Concordando com Basile (2002) que também defende esta 

posição, toma-se dele a classificação das possíveis formas de cobertura no jornalismo de 

economia. 

a) Macroeconômica e microeconômica: a cobertura macro trata de temas econômicos de 

forma dedutiva, ou seja, do geral para particular. Elenca diversos fatores e, deles, tira o que é 

plausível. A microeconomia é o contrário, parte do particular para o geral, se pensa no caso para 

descobrir o que levou a ele. 

b)Vertical e Horizontal: também conhecida como setorial, a cobertura vertical é a qual se 

divide os setores de forma a estudá-los dentro de suas áreas para depois então confrontá-los. Esta 

cobertura é tão importante para os jornais que elas se dividem em editorias e jornalistas se 

especializam em determinados setores. Já a cobertura horizontal ou geográfica você delimita um 

espaço a cobrir, como por exemplo, a cidade de Santa Maria.  

c) Por notícias ou por competências: a cobertura por competências diz respeito às 

coberturas que levam em consideração as áreas de competências de empresas e dos profissionais, 

como produção, vendas, marketing, finanças, administração, jurídica, entre outras. Já a por 

notícias leva em consideração a hierarquização do fato, não pelo que se faz dentro de cada ramo 

de atividade, mas sim pelo caráter noticioso de cada nova informação. 

d) Inserido na sociedade e na política: produz o jornalismo econômico levando em 

consideração a política, a história e a sociedade. 

e) Inserido no mundo: dá ênfase nos assuntos internacionais, pois se acredita que o 

conhecimento do que está acontecendo no mundo, possa auxiliar nas tomadas de decisões locais. 
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3.4. SOBRE A PRODUÇÃO DA NOTÍCIA 
 

 Neste trecho buscou-se discutir a produção da notícia, de modo a entender o processo 

percorrido pelos repórteres da editoria de economia dos jornais A Razão e Diário de Santa Maria 

na construção das notícias.  

 

Entendemos a notícia como representação social da realidade cotidiana, um bem público 

produzido institucionalmente, que submetida às práticas jornalísticas possibilita o acesso 

das pessoas ao mundo dos fatos ao qual não podem acessar de maneira imediata 

(VIZEU, 2007, p. 223).  

 

Para Vizeu (id), um fato só é notícia, se este interessar a um grande número de indivíduos 

e responder a critérios de noticiabilidade como novidade, previsibilidade, excepcionalidade, 

relevância, notoriedade dos envolvidos, raridade e conflito, assim como, serem submetidos a 

operações e construções jornalísticas.  

Sobre a construção do discurso jornalístico, Alsina (2009), defende que a notícia depende 

de três etapas: a produção, a circulação e o consumo (ou reconhecimento).  

A produção da notícia, segundo o autor, é um processo que se inicia com um 

acontecimento. Este por sua vez, é definido como um fenômeno social determinado histórico e 

culturalmente. Porém, é necessário diferenciar o acontecimento da noticia: “o acontecimento é 

um fenômeno de percepção do sistema, enquanto a notícia e um fenômeno de geração desse 

sistema” (ALSINA, id, p. 133). Posto isto, o acontecimento jornalístico é toda a variação 

comunicada para a sociedade, através da qual os sujeitos podem se sentir implicados. A partir 

desta definição, Alsina estabelece os seguintes elementos, como sendo essenciais para o 

acontecimento: a variação do ecossistema (sociedade), a comunicabilidade do fato; e a 

implicação dos sujeitos. O primeiro elemento pode ser explicado como uma ruptura da norma, 

seja ela pelo tempo, pela duração do acontecimento, pela espetaculosidade ou pela 

imprevisibilidade. O segundo elemento, a comunicabilidade do fato, pode ser entendido como a 

abertura do fato ao público (um fato só e acontecimento se compartilhado). E o terceiro, a 

implicação dos sujeitos, diz respeito ao modo como a mensagem atinge o destinatário.  

Nesse processo, os jornalistas são entendidos como sujeitos de enunciação, se 

transformam em mediadores creditados, autorizações entre a cidadania e o poder, construindo 

assim, uma parte da realidade social.  
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De acordo com Vizeu (2007), o grande desafio do jornalista é ter de apresentar um 

produto finalizado diariamente. Visando atender todas as demandas, as empresas do campo 

jornalístico se utilizam de estratégias como critérios de noticiabilidade e valores notícia para 

definir o que é ou não um acontecimento.  

 A noticiabilidade é "um conjunto de elementos com os quais as empresas jornalísticas 

controlam a quantidade e tipos de fatos, entre os quais vai selecionar as notícias" (VIZEU, 2007, 

p. 225). Para realizar esta “seleção”, o autor elenca cinco grandes categorias de valores notícia, 

que podem ser classificadas como: 

a) Categorias substantivas: esta e liga ao fato em si e seus personagens. Pode ser 

subdividida em categoria de importância e interesse. A primeira diz respeito à posição de 

destaque do personagem na sociedade; ao impacto sobre a nação ou interesse nacional; a 

quantidade de pessoas atingidas e a relevância do fato quanto à sua potência de evolução e 

consequência. A segunda depende da avaliação do jornalista sobre o seu público e o seu interesse, 

pois traz histórias de gente comuns em situações insólitas; histórias em que se verifica uma 

inversão de papeis; histórias de interesse humano e feitos excepcionais e heroicos. 

b) Categorias relativas ao produto: diz respeito às características e especificidades do 

produto informativo. Depende de critérios como a acessibilidade ao fato, dramaticidade e 

capacidade de entretenimento, além das qualidades técnicas e organizativas como brevidade 

(duração do produto na rádio ou na televisão ou espaço nos impressos e online), atualidade, 

qualidade e equilíbrio. 

d) Características relativas aos meios de informação: têm a ver com a quantidade de 

tempo usado para a veiculação da notícia. Depende de como a informação é veiculada. As 

subcategorias apresentadas são noticiabilidade, frequência (há possibilidade de uma continuidade 

de cobertura) e o formato. 

e) Categorias relativas ao público: esses interesses se referem à imagem que o jornalista 

tem de seu público. A estrutura da linguagem e protetividade estão inclusos neste grupo. Na 

primeira deve-se ter a clareza de modo que a audiência identifique os personagens envolvidos no 

fato e atenda as informações de serviço. Na segunda, evita-se noticiar o que pode causar pânico 

ou ansiedade desnecessária. 

f) Categorias relativas à concorrência: nesta categoria encontram-se critérios que tem 

como objetivo neutralizar as notícias dos adversários, alguns deles: a exclusividade ou firo, a 
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geração de expectativas recíprocas, desencorajamento sobre inovações e estabelecimentos de 

padrões profissionais ou de referência. 

 Elencados os principais critérios, Vizeu (2007) defende que nem todos são importantes de 

igual modo, mas que sem eles o jornalista não conseguiria realizar o seu trabalho, pois não teria 

tempo para considerar todos os fatos. Posto isto, o autor reforça o papel da noticiabilidade, que é 

transformar um fato em notícia a partir de ponderações entre avaliações relativas a elementos de 

peso, relevo e rigidez diferentes quanto aos processos produtivos.  

 Quanto ao processo de produção da notícia,  

 

Os valores notícia operam no sentido de possibilitar certa organização no caos 

circundante, tornando assim, possível a roteirização do trabalho. Isto é, são 

contextualizados nos procedimentos produtivos porque aí adquirem sentido, 

desempenhando a sua tarefa e se revestindo daquela aparência de bom senso que os 

torna, aparentemente, elementos dados como certos, elementos naturalizados (VIZEU, 

2007, p. 231). 

 

 Ainda, sobre critérios de noticiabilidade Silva (2005) diz que se deve levar também em 

consideração que o projeto de tratamento dos fatos continua dentro da redação. De acordo com a 

autora, ambos são componentes da noticiabilidade, mas recomenda-se entender tais conceitos de 

modo distinto. Para isto, a pesquisadora sistematiza os critérios de noticiabilidade: o primeiro é a 

origem do fato (conflito, curiosidade, tragédia, proximidade); o segundo é o tratamento do fato na 

produção da notícia (desde condições organizacionais, até a relação com as fontes, insere-se neste 

conceito a tecnologia, prazo de fechamento, formato do produto e infraestrutura); e o terceiro e 

último é a visão dos fatos a partir de fundamentos éticos, filosóficos e epistemológicos do 

jornalismo (objetividade, verdade, interesse público, e imparcialidade).  

 Para Wolf (1999), somente se os valores/noticia funcionarem concretamente, e possível a 

rotinização do trabalho jornalístico. Desta forma, parte-se para descrição do contexto prático-

operativo em que os valores/notícia adquirem significado. 

Tem-se por rotinas produtivas, as diversas fases percorridas pelos jornalistas para a 

construção da notícia. Levando-se em consideração, que os meios possuem características 

diferentes entre si, Wolf (1999), divide a rotina produtiva em três fases comuns a todos: a 

recolha, a seleção e a apresentação. A recolha dos materiais informativos reside nos 

procedimentos rotineiros onde se vão extrair as notícias, seja ele das fontes, agências de notícias, 

agenda de serviços ou assessorias de comunicação. Já o processo de seleção é a fase na qual se 
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realiza a triagem e a organização do material. “O material recolhido pelos correspondentes, pelos 

enviados especiais e pelos repórteres e que chega por intermédio das agências, é reduzido a um 

certo número de notícias destinadas à transmissão no noticiário ou à imprensa diária” (WOLF, 

1999:106). A última fase de acordo com a classificação de rotinas produtivas de Wolf (1999) é a 

apresentação das noticias ou editing.  

 

Se todas as fases anteriores funcionam no sentido de descontextualizar os factos do 

quadro social, histórico, econômico, político e cultural em que acontecem e em que são 

interpretáveis (isto é, no sentido de curvar os acontecimentos às exigências de 

organização do trabalho informativo), nesta última fase produtiva, executa-se uma 

operação inversa: recontextualizam-se esses acontecimentos, mas num quadro diferente, 

dentro do formato do noticiário (WOLF,1999, p.108). 

 

 De acordo com o autor, esta fase busca “anular os efeitos das limitações provocadas pela 

organização produtiva, para restituir à informação o seu aspecto de espelho do que acontece na  

realidade exterior, independentemente do órgão informativo” (WOLF, 1999, p. 108). 

Segundo Alsina (2009), o elo entre acontecimento-fonte-noticia e básico para a 

construção da realidade jornalística, sendo, o tema das fontes uma parte importante no processo 

produtivo da notícia. 

No livro, “A reportagem: Teoria e técnica de entrevista e pesquisa jornalística”, Lage 

(2001) contribui para a discussão sobre o processo de produção da notícia. Em dois dos capítulos 

descreve, sob a ótica do jornalista, as principais categorias de fontes, e também sobre a relação 

entrevistador e entrevistado. Para o autor, uma matéria jornalística necessita de fontes, que são 

informações fornecidas por instituições ou personagens as quais testemunham ou participam de 

evento de interesse público. Dessa forma, entende que “é tarefa comum dos repórteres selecionar 

e questionar essas fontes, colher dados e depoimentos, situá-los em algum contexto e processá-los 

segundo técnicas jornalísticas” (LAGE, 2001, p. 49).  

Neste contexto, Lage (2001) propõe uma classificação das fontes de acordo com a sua 

natureza. Elas “podem ser mais ou menos confiáveis, pessoais, institucionais ou documentais” 

(LAGE, 2001, p. 62), classificando-se em:  

a) Fontes oficiais, oficiosas e independentes: ditas como as mais confiáveis, as fontes 

oficiais são mantidas pelo Estado; por instituições que preservam algum poder de Estado, como 

as juntas comerciais e os cartórios de ofício; por empresas e organizações. São aquelas que têm, 

de algum forma, reconhecimento ligadas a uma entidade ou indivíduo, mas que não estão 
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autorizadas a falar em nome dele. Fontes independentes são aquelas desvinculadas de uma 

relação de poder e/ou interesse específico de acordo com o caso ocorrido.  

b) Fontes em primárias e secundárias: fontes primárias são aquelas em que o jornalista se 

baseia para colher o essencial de uma matéria; fornecem fatos, versões e números. Fontes 

secundárias são consultadas para a preparação de uma pauta ou a construção das premissas 

genéricas ou contextos ambientais.  

c) Fontes em testemunhos e experts: o testemunho se apoia na memória de curto prazo, 

que é mais fidedigna, embora eventualmente desordenada e confusa. Por isso, e importante 

lembrar que o jornalista deve ouvir mais de um testemunho. Experts são geralmente fontes 

secundárias, que se procuram em busca de versões ou interpretações de eventos (especialistas). 

Wolf (1999) concorda com Lage (2001) sobre a importância da fonte na construção da 

noticia e acrescenta que, 

 

As fontes são um fator determinante para a qualidade da informação produzida pelos 

mass media. No entanto, permanecem ainda esbatidas na mitologia profissional, que 

tende, pelo contrário, a realçar o papel ativo do jornalista, marginalizando o contributo, 

emmuitos aspectos essencial, das fontes (WOLF, 1999, p. 97). 

 

 Outro aspecto levantado pelo autor, diz respeito ao jornalismo especializado, segundo 

Wolf (1999), o repórter normalmente estabelece relações estreitas e continuadas com as próprias 

fontes, o que acaba por se transformar em fontes pessoais.  O que é negativo para o trabalho do 

jornalista, pois, 

 

Cria-se uma relação quase simbiótica de obrigações recíprocas entre fonte e jornalista 

especializado, o que simplifica e, simultaneamente, dificulta o trabalho, visto que o custo 

de se perder semelhante tipo de fonte acaba por ser bastante elevado, levando, mais tarde 

ou mais cedo, o jornalista a uma dependência mais ou menos consciente, justificada pela 

produtividade da própria fonte (WOLF, 1999, p. 100) 

 

 Deste modo, buscou-se ressaltar a importância das fontes na produção da informação e a 

influência da fonte no conjunto do processo produtivo. 
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4. DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Para alcançar os objetivos propostos, esta pesquisa utiliza-se de métodos de natureza 

qualitativa e quantitativa, visando unir os dados coletados ao processo de observação com base 

teórica. A dimensão quantitativa se desenvolveu a partir de coleta de dados e números sobre as 

notícias de economia publicadas em ambos os jornais, valendo-se, inclusive, de gráficos. Já a 

qualitativa caracteriza a ampliação do estudo, observando a forma de abordagem noticiosa do 

veículo, os aspectos específicos de cada jornal ou notícias e a linguagem dos mesmos, visando 

analisar o modo como aquelas são construídas. 

Desse modo, discorre-se, ainda que brevemente sobre as estratégias que fundamentam as 

operações desta monografia, uma vez que se optou pela utilização da análise de conteúdo para 

alcançar os objetivos propostos nesta investigação. E em combinação a esta técnica de pesquisa, a 

entrevista em profundidade busca dar subsídios ao entendimento do processo de construção da 

notícia, através da busca de informações, percepções e experiências.  Isto porque, concordando 

com Herscovitz (2007 p. 131), "resolvidas as questões sobre o que analisar (pergunta ou hipótese) 

e onde analisar (amostra), é preciso pensar em como analisar".  

 

4.1. SOBRE A ANÁLISE DE CONTEÚDO E CONCEITUAÇÃO 
 

A análise de conteúdo (AC) é definida por Wilson Corrêa da Fonseca Junior (2005) como 

um método das ciências humanas e sociais destinado à investigação de fenômenos simbólicos por 

meio de várias técnicas de pesquisa. Herscovitz (2007) aprofunda a definição e diz que a Análise 

de Conteúdo é um  

 

Método de pesquisa que recolhe e analisa textos, sons, símbolos e imagens impressas, 

gravadas ou veiculadas em forma eletrônica ou digital, encontrados a partir de uma 

mostra aleatória ou não dos objetos estudados com o objetivo de fazer interferências 

sobre seus conteúdos e formatos enquadrando-se em categorias previamente testadas, 

mutuamente exclusivas e passíveis de replicação. (HERSCOVITZ, 2007, p. 126).  

 

De acordo com Bardin (1988), ao longo dos anos a análise de conteúdo deixou de ser 

vista como um método para descrever o objeto e começou a inferir conhecimento. No entanto, o 

posicionamento de Bardin não é aceito de modo unânime. Segundo Fonseca Junior (2005), 
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mesmo após o conhecimento desta operação lógica que a análise de conteúdo permite a 

investigar, os números continuam presentes no método. “Atualmente, embora seja considerada 

uma técnica híbrida por fazer a ponte entre o formalismo estatístico e a análise qualitativa de 

materiais, a análise de conteúdo oscila entre esses dois polos, ora valorizando o aspecto 

quantitativo, ora o qualitativo” (FONSECA JUNIOR, 2005:285).  

Herscovitz (2007) concorda com Fonseca Junior (2005) e acrescenta que  

 

A identificação sistemática de tendências e representações obtém melhores resultados 

quando emprega ao mesmo tempo a análise quantitativa (contagem de frequências do 

conteúdo manifesto) e a análise qualitativa (avaliação do conteúdo a partir do sentido 

geral do texto, do contexto, dos meios e/ou dos públicos) (HERSCOVITZ, 2007, p.127). 

 

Para Fonseca Junior (2005), a análise de conteúdo assim como a análise semiótica ou a 

análise de discurso ocupa-se basicamente da análise de mensagens. O que a difere, segundo o 

autor, são as características de sistematicidade e confiabilidade. 

 

A análise de conteúdo é sistemática porque se baseia num conjunto de procedimentos 

que se aplicam da mesma forma a todo o conteúdo analisável. É também confiável – ou 

objetiva – porque permite que diferentes pessoas, aplicando em separado as mesmas 

categorias à mesma amostra de mensagens, podem chegar às mesmas conclusões 

(LOZANO, 1994; apud, FONSECA JUNIOR, 2005, p. 286). 

 

Herscovitz (2005) contribui com o estudo sobre a análise de conteúdo trazendo além das 

vantagens, as desvantagens. De acordo com a autora, uma vantagem é o analista de conteúdo não 

possuir poder de modificar o objeto a ser estudado, também, em caso de falha, rever as categorias 

e refazer parte da codificação é relativamente fácil. Em contrapartida a AC requer tempo e 

dedicação. O método também está sujeito a produzir interpretações errôneas, principalmente 

quando se apoia apenas em contagem de palavras por computador.  

Para estruturar o método de análise de conteúdo, Bardin (1988) elenca cinco etapas: (1) 

Organização da análise; (2) A codificação; (3) A categorização; (4) A inferência; e (5) o 

tratamento informático. 

 Fonseca Junior (2005) sintetiza estas cinco etapas em três fases cronológicas: (1) Pré-

análise: consiste no planejamento do trabalho, procurando sistematizar as ideias iniciais do 

trabalho a ser elaborado; (2) Exploração do material: análise do material, envolvendo operações 

de codificação em função das regras previamente formuladas; (3) Tratamento dos resultados e 
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interpretação: os resultados brutos são tratados de maneira a serem significativos e válidos. 

Permite utilizar quadros de resultados, diagramas, figuras e gráficos.  

Segundo o autor, das fases, a mais importante é a pré-análise, pois serve como alicerce as 

etapas seguintes. É nela que é realizada a escolha dos documentos, a formulação das hipóteses e 

objetivos, bem como a elaboração de indicadores que fundamentam o entendimento final. “Após 

a realização da leitura flutuante, que levará à escolha do tema e do referencial teórico, passando 

pela formulação do problema, dos objetivos e das hipóteses de pesquisa, o próximo passo será a 

constituição do corpus, ou seja, a definição do conjunto de documentos a serem submetidos à 

análise” (FONSECA JUNIOR, 2005, p. 292).  

Com o intuito de auxiliar na escolha dos documentos, o autor se baseia em Bardin (1988) 

e Barros e Targino (2000) para sugerir algumas regras na constituição do corpus de pesquisa. São 

elas: a) regra da exaustividade: todos os documentos referentes ao tema estudado, que 

compreendem o período escolhido, devem ser considerados; b) regra da representatividade: a 

amostragem deve ser uma parte representativa de um todo, em vista que, não se conseguiria 

analisar todos os documentos colhidos pois se necessita de recursos humanos, econômicos e 

temporais; c) regrada homogeneidade: os documentos selecionados devem ser da mesma 

natureza, do mesmo gênero ou possuírem o mesmo assunto; d) regra da pertinência: os 

documentos devem ser adequados aos objetivos da pesquisa, assim como ao objeto de estudo, 

período de análise e procedimentos.  

 

4.2. ENTREVISTA: CONCEITUAÇÃO E PERTINÊNCIA 
 

A “entrevista é uma das mais comuns e poderosas maneiras que utilizamos para tentar 

compreender nossa condição humana” (FONTANA, Andrea; FREY, James H; 1994; apud 

DUARTE, 2005:62). Segundo Duarte (2005) a partir da entrevista em profundidade é possível, 

por exemplo, explicar a produção da notícia em um veículo de comunicação e identificar as 

principais fontes de informações de jornalistas que cobrem economia. Duarte (2005) a define a 

entrevista em profundida como “um recurso metodológico que busca, com base em teorias e 

pressupostos definidos pelo investigador, recolher respostas a partir da experiência subjetiva de 

uma fonte, selecionada por deter informações que se deseja conhecer” (DUARTE, 2005:62). 
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Ainda segundo o autor, o uso de entrevistas permite identificar diferentes maneiras de perceber e 

descrever os fenômenos. É importante ressaltar que a entrevista em profundidade não pode ser 

entendida como um método quantitativo, pois, não se propõe a levantar números, mas sim, a 

busca pelo entendimento de um processo.   

Duarte (2005) classifica a entrevista em três tipos: aberta, semiaberta e fechada. Contudo, 

este trabalho se delimita a estudar apenas a entrevista aberta. De acordo com Duarte (2005) esta 

técnica tem como característica a exploratoriedade e a flexibilidade, pois, não há uma sequência 

predeterminada de questões a serem feitas ou parâmetros de respostas, e sim, um tema é tido 

como ponto de partida.  

 

4.1. DEFINIÇÃO DO CORPUS DA PESQUISA 

4.1.1. Do objeto e da seleção do corpus 

 

Tendo como referência Fonseca Junior (2005) e Herscovitz (2007), este estudo buscou 

definir o seu objeto empírico. Assim, o corpus desta pesquisa foi obtido através do clipping do 

ICVSM. Foi feito um levantamento junto aos dois jornais locais analisados - Diário de Santa 

Maria e A Razão -, no período entre o mês de agosto a dezembro de 2013. Constatou-se que 

foram publicadas dezesseis matérias que possuíam como fonte o ICVSM. Destas, foi considerado 

pertinente a escolha de onze, pois compartilhavam o mesmo enfoque: o custo de vida em Santa 

Maria.  

O ICVSM é um boletim eletrônico que calcula o indicador de inflação da cidade de Santa 

Maria e é divulgado sempre na primeira semana do mês. Desta forma, a maioria das notícias é 

publicada também nos primeiros sete dias do mês. Contudo, esta não é uma regra e, em algumas 

publicações os jornais resgatam os dados enviados há alguns dias, para produzirem novas 

notícias. Neste contexto foram selecionadas dez (10) notícias que tinham como fonte o Índice do 

Custo de Vida. Destas, três são do jornal A Razão e oito do Diário de Santa Maria.  

Ambos os veículos foram escolhidos por serem os principais jornais impressos de Santa 

Maria.  
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O jornal A Razão
12

 é um dos mais tradicionais veículos de comunicação do interior do 

Rio Grande do Sul e o mais antigo em atividade em Santa Maria. Atualmente circula em 40 

municípios do centro e da fronteira-oeste do RS, bem como, em Porto Alegre. Tem sucursais em 

Caçapava do Sul, Júlio de Castilhos e Santiago, e possui uma tiragem média de 15 mil 

exemplares. Em formato tabloide, o jornal é estruturado a partir das editorias de Política, Geral, 

Educação, Economia, Esportes, Polícia, Serviço e o Segundo A Razão (caderno de variedades).  

O Diário de Santa Maria
13

 é um jornal de circulação diária na região central do estado do 

Rio Grande do Sul, mantido pelo Grupo RBS. Atualmente, circula em 39 cidades gaúchas e 

possui uma tiragem de aproximadamente 20 mil exemplares. É o jornal impresso com maior 

circulação na cidade de Santa Maria. Durante a semana, o caderno divide-se nas editorias Geral, 

Política, Economia, Esportes, Dia a Dia; e o Diário 2, caderno destinado a temas culturais e de 

entretenimento, como música, cinema, gastronomia, crônicas.  

 

 

 

 

 

                                                           
12

Fundado em outubro de 1934 pelo jornalista Clarimundo Flores, em Santa Maria (RS). Nascido em meio a Segunda 

Guerra Mundial, o jornal A Razão possuía uma forte conotação política e suas notícias geralmente abordavam 

assuntos internacionais. Contudo, em 1943, o jornal foi adquirido pela cadeia dos Diários e Emissoras Associados 

(propriedade de Assis Chateaubriand). Com o final da Segunda Grande Guerra, em 1945, a cobertura voltou-se aos 

temas locais e regionais. Quase quatro décadas depois, em 1982, o jornal foi adquirido pelo jornalista Luizinho de 

Grandi e sua esposa Maria Zaira de Grandi, época em que foi constituída a Empresa jornalística De Grandi Ltda. A 

partir de 21 de agosto de 1986, teve início uma nova etapa, com a inclusão do noticiário estadual, nacional e 

internacional. 

 
13

O Diário de Santa Maria é propriedade do Grupo RBS, (Rede Brasil-Sul), empresa de comunicação multimídia que 

opera no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A primeira edição do jornal Diário de Santa Maria foi lançada no 

dia 19 de junho de 2002. O impresso teve seu nome escolhido em um concurso cultural, e desde o início, trouxe 

cores às páginas do jornal. O Diário é uma publicação tabloide e circula com seis edições semanais, de segunda a 

sexta-feira com mais uma edição no final de semana.  
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5. ANÁLISE DO CORPUS DA PESQUISA E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste Capítulo, apresentam-se os resultados da análise de conteúdo das matérias sobre o 

Índice do Custo de Vida de Santa Maria (ICVSM) publicadas nos jornais A Razão e Diário de 

Santa Maria e que constituem o objeto empírico desta pesquisa. 

Após a seleção do corpus de pesquisa, foram observadas as características morfológicas 

das matérias, e elaboradas categorias
14

como: frequência de publicação, editoria, gêneros 

jornalísticos, dimensão das matérias, espaço dado ao assunto e localização na página do jornal. 

Na sequência, analisou-se o conteúdo apresentado nas matérias, a partir dos elementos gráficos e 

linguagem. Por último, foram discutidas as rotinas produtivas, a partir de entrevistas com os 

repórteres. 

5.1. A MORFOLOGIA (OU O FORMATO) DAS MATÉRIAS 
 

De agosto a dezembro de 2013, período em que se realizou o levantamento e análise 

qualitativa das notícias sobre o ICVSM na imprensa escrita de Santa Maria, foram publicadas 11 

matérias relacionadas ao assunto. Das quais, três (27,28%) foram veiculadas pelo jornal A Razão 

e oito (72,73%) pelo Diário de Santa Maria, conforme ilustrado no gráfico 1 a seguir.   

 

Gráfico 1 - Frequência de matérias publicadas pelos jornais ao longo do período de análise 

                                                           
14

 Categorização das matérias APÊNDICE A. 
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Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados obtidos na pesquisa de campo 

 

Se for analisado mês a mês, é possível perceber que agosto teve pelo menos o dobro de 

publicações dos demais meses. O motivo desta acentuação se dá pelo fato de que o Laboratório 

de Práticas Econômicas do Centro Universitário Franciscano, responsável pela elaboração do 

índice, passa por recesso no mês de julho e, desta forma, no mês de agosto são publicados os 

indicadores de ambos os meses. Dito isto, e com base no gráfico 1, percebe-se que o espaço dado 

pelos dois jornais impressos possui uma média de duas matérias por mês. Em relação à 

periodicidade mensal das matérias nota-se, a partir do gráfico 2, que nove (81,82%) são 

publicadas na primeira semana do mês.  

 

Gráfico 2 - Frequência de matérias publicadas pelos jornais durante o mês 
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Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados obtidos na pesquisa de campo 

 

Como justificativa, se ressalta a data de distribuição do ICVSM, que geralmente 

compreende a primeira quinzena do mês. Contudo, observa-se que duas das oito matérias do 

Diário de Santa Maria, estão fora deste período, o que revela o resgate do boletim como fonte 

para a construção das matérias de economia ao longo do mês.   

Além da periodicidade de publicação das matérias, também, buscou-se verificar a 

importância dada ao ICVSM através da localização das notícias nas páginas dos jornais. 

Primeiramente, levou-se em consideração a editoria ou seções onde as matérias aparecem 

publicadas. De acordo com o gráfico 3, oito (72,73%) matérias são contempladas pela a editoria 

de economia. No jornal Diário de Santa Maria, 7 (87,5%) das notícias que possuem como fonte o 

ICVSM estão localizadas na editoria de economia. Em contrapartida, no jornal A Razão apenas 

uma (33,34%) das matérias estão na seção de economia.   

 

Gráfico 3 - Distribuição das matérias por editorias 
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Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados obtidos na pesquisa de campo 

 

A categoria outra foi determinada a partir da constatação de que o espaço destinado às 

notícias não possui uma editoria comum a ambos os jornais. No caso do periódico Diário de 

Santa Maria, a matéria ocupou a Página 2
15

, já no jornal A Razão, as notícias aparecem dispersas 

em meio a outros assuntos, que não econômicos, e a página não possui cartola
16

.  

A editoria ou seção, assim como a localização da matéria na página impressa, sugere o 

grau de relevância que os meios de comunicação dão ao assunto. Para tanto, tomamos como 

referência Silva (1985) ao defender que cada local na página tem a sua importância, dependendo 

da facilidade que cria para o leitor chegar até a notícia. Explicitamos rapidamente aqui essa 

posição pela sua importância neste trabalho. O autor divide a área de uma página em seis zonas 

de visualização: a zona primária (canto superior esquerdo), que é a principal e para onde a visão 

dos leitores se direciona em primeiro lugar; a zona secundária (canto inferior direito), para onde a 

                                                           
15

 Como a nomenclatura sugere, a Página 2 é a segunda página do Diário de Santa Maria. Nela são publicadas textos 

de opiniões, fotos e pequenas notas.  

 
16

 Elemento gráfico colocado acima do título principal, complementando a informação do título e instigam à leitura 

do texto. 
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visão do leitor se direciona em segundo lugar; as zonas mortas (cantos superior direito e inferior 

esquerdo), que são destinadas, geralmente, para a publicação de matérias de menor relevância; e a 

zona denominada de centro geométrico e centro óptico, a qual é designada às matérias que o 

jornal pretende dar mais destaque, pois é a zona de visualização que o leitor permanece por um 

tempo maior. As matérias situadas na zona primária e centro óptico são as que recebem maior 

atenção. Aquelas que estão localizadas na zona secundária e no centro geométrico, têm exposição 

média e as situadas nas zonas mortas têm baixa visualização.  

Assim, tendo como base a definição do autor é possível observar no gráfico 4 que as 

matérias sobre o custo de vida ganham espaços significativos no dois jornais em análise. Das 

onze matérias observadas seis (54,55%) estão localizadas na zona primária. Das demais, duas 

(18,18%) estão situadas na zona óptica, duas (18,18%) na zona secundária e uma (9,1%) na zona 

morta (superior). Nenhuma das matérias se enquadra na zona morta (inferior) ou no centro 

geométrico. O jornal A Razão teve duas (66,67%) matérias publicadas na zona primária e uma 

(33,34%) na zona secundária. Já o jornal Diário de Santa Maria, teve quatro (50%) matérias 

localizadas na zona primária, duas (25%) no centro óptico, uma (12,5%) na zona secundária e 

uma (12,5%) na zona morta (superior), como pode ser conferido no gráfico abaixo.   

 

Gráfico 4 - Zonas de localização das matérias na página do jornal por veículo 
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Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados obtidos na pesquisa de campo 

Levando em consideração, que apenas uma das onze matérias analisadas está localizada 

em zona morta, e que a grande maioria, está em área de alta visualização, pode-se concluir que 

ambos os jornais consideram a informação do custo de vida como relevante e importante ao 

leitor.   

Ainda de acordo com Silva (1985), além da localização da matéria na página do 

periódico, o fato de a página ser ímpar ou par também revela a importância dada ao assunto. O 

autor explica que os leitores observam mais as notícias em páginas ímpares e nas iniciais do que 

em pares e finais. Sobre a página em que as matérias aparecem publicadas, constatou-se que mais 

da metade dos textos foram publicados em páginas pares, em um total de sete (63,64%), contra 

quatro (36,36%) em páginas ímpares. O Diário de Santa Maria aparece com cinco (62,5%) 

matérias em páginas pares e o A Razão com duas (66,67%). A seguir o gráfico 5 ilustra a 

distribuição total das matérias publicadas nos dois jornais, bem como, a totalidade das matérias 

que aparecem nas páginas par e ímpar.   

 

Gráfico 5 - Página (ímpar ou par) de publicação das matérias por veículo 
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Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados obtidos na pesquisa de campo 

 A partir destes dados pode-se constatar que os jornais em observação consideram as 

notícias sobre o custo de vida menos importante do que outros assuntos.  Contudo, é importante 

ressaltar que em ambos os jornais a editoria de economia é iniciada em página par. Assim, 

partindo deste critério, conclui-se que não é o tema custo de vida considerado menos relevante, e 

sim, a editoria de economia.   

Quanto ao tamanho das matérias, tendo em vista o espaço que ocupam, observou-se que 

nos dois veículos predominam textos de média dimensão. Do total, três (27,28%) das matérias 

ocupam 3/4 da página; a mesma porcentagem se repete nas matérias que ocupam 1/2 página; das 

matérias que possuem uma dimensão baixa, uma (18,18%) ocupa 1/4 da página e três (27,28%) 

ocupam menos de 1/4 da página, conforme mostra o gráfico 6.  

 

Gráfico 6 - Dimensão das matérias por jornal 
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Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados obtidos na pesquisa de campo 

 

Considerando-se o gráfico acima, o jornal A razão é o que destina maior espaço as 

matérias sobre o custo de vida, sendo que 33,3% dos textos ocupam 3/4 da página. Apesar de o 

Diário de Santa Maria possuir maior número de publicações, 37,5% textos relacionados ao 

assunto em questão, possuem menos de 1/4 de página.   

Em relação ao gênero jornalístico das matérias publicadas pelo jornal A Razão e Diário de 

Santa Maria sobre o custo de vida, observou-se a predominância da notícia. Seis das onze 

matérias, ou seja, 54,55% contemplam o gênero notícia. Após vem a reportagem em número de 

três (27,28%) e a nota com duas publicações (18,18%). A partir do gráfico 7 é possível observar 

que em ambos os jornais a notícia representa o dobro dos demais gêneros jornalísticos 

encontrados nas matérias analisadas.  

 

Gráfico 7- Frequência dos gêneros jornalísticos das matérias por jornal 
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Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados obtidos na pesquisa de campo 

 

Por serem jornais com periodicidade diária, é comum se ter como predominância do 

gênero notícia, devido ao tempo e, consequentemente, a rotina de produção. A reportagem 

aparece em segundo lugar, aspecto positivo, pois é através da profundidade que este gênero 

proporciona aos leitores um melhor entendimento do processo, neste caso, econômico.  

No gráfico abaixo é possível perceber o correlação entre o espaço ocupado pelas matérias 

na página do jornal e o gênero jornalístico. 

 

Gráfico 8 - Correlação entre os gêneros jornalísticos e dimensão das matérias 
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Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados obtidos na pesquisa de campo 

 

A partir deste gráfico percebe-se que as matérias que se classificam como reportagens 

apresentam a maior dimensão. Todavia, o maior espaço destinado a uma matéria sobre o custo de 

vida em Santa Maria não ultrapassa 3/4 de página. Este dado revela que apesar da importância 

dada ao tema pelos meios de comunicação local, não se consegue trabalhar o assunto de forma 

mais aprofundada como requer uma reportagem.   

Assim, com base nos dados acima expostos, as interpretações de resultados da análise 

(quantitativa e qualitativa) expostas nesta parte do trabalho permitem sintetizar que, em termos de 

formato (ou morfologia), as matérias sobre o custo de vida em Santa Maria publicadas nos dois 

jornais estudados são, na sua maioria, de dimensões medianas e pertencentes ao gênero 

jornalístico notícia. As matérias aparecem essencialmente em páginas pares e zonas de alta 

visibilidade nas páginas dos jornais, o que significa que a imprensa escrita santa-mariense atribui 

considerável destaque e dá boa importância ao tema.   

Entretanto, percebeu-se que a dimensão das matérias, em específico as reportagens, não 

atendem o espaço necessário para um aprofundamento do assunto. Assim, além dos aspectos 

morfológicos, este trabalho também se preocupou em analisar o conteúdo das matérias, de modo 
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a verificar se o tamanho limitado dos textos sobre o custo de vida se justifica pela questão técnica 

ou dificuldade dos repórteres em trabalhar com o jornalismo econômico. 

 

5.2. CONTEÚDO DAS MATÉRIAS 
 

 A partir dos conceitos já definidos por Lage (2001), este trecho preocupou-se em analisar 

as fontes utilizadas pelos jornalistas na produção da noticia sobre o custo de vida. Tendo como 

ponto de partida que o ICVSM é um boletim eletrônico, desenvolvido por uma instituição de 

ensino com o objetivo de divulgar o indicador inflacionário da cidade, pode-se perceber, de 

acordo com o gráfico9, a predominância do índice como fonte. Contudo, é interessante observar 

que quatro das onze matérias analisadas buscaram além do boletim, entrevistar o coordenador do 

índice. Observação que pode ser entendida pela necessidade do repórter em compreender as 

mudanças ocorridas na inflação.  

 

Gráfico 9 - Fontes relatadas nas matérias do jornal 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados obtidos na pesquisa de campo 
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Outro aspecto importante a ser ressaltado é a utilização de outros indicadores 

inflacionários como fonte, a qual proporciona ao leitor uma comparação em âmbito regional e/ou 

nacional da economia. Na categoria outra, estão inclusas as fontes não oficiais, como por 

exemplo, um consumidor ou um empresário. 

Indo além da fonte, analisou-se o conteúdo das noticias a partir de seus elementos 

gráficos. Assim, começou-se com o mais antigo, a fotografia
17

, observando-se a perspectiva de 

Sousa (2004) que descreve o fotojornalismo como sendo aquelas fotografias que possuem valor 

jornalístico
18

, e são usadas para transmitir informação útil em conjunto com o texto que lhes está 

associado. Devido ao seu valor jornalístico, achou-se pertinente analisar, de forma sucinta, como 

a fotografia foi utilizada pelos os jornais em estudo.  

De acordo com o gráfico 10, quatro (45,45%) das onze matérias utilizam-se da fotografia. 

No jornal A Razão, todas as matérias publicadas (três) fizeram uso da fotografia. Enquanto, 

Diário de Santa Maria das oito notícias veiculadas, apenas uma (12,5%) utilizou-se deste 

elemento gráfico. 

Em relação ao conteúdo das fotografias, o A Razão trouxe imagens dos produtos que mais 

subiram: um prato de comida, tomates e feijão (todos se referem ao aumento do preço da 

alimentação). No Diário de Santa Maria a única fotografia utilizada é a imagem de uma cuia 

desenhada com erva mate (devido ao aumento substancial do produto). Desta forma, pode-se 

concluir um maior apego à fotografia por parte do jornal A Razão, e em contra partida, uma 

maior preocupação com a estética por parte do jornal Diário de Santa Maria.  

 

Gráfico 10 - Elementos gráficos presentes nas matérias por jornal 

                                                           
17

Nascida num ambiente positivista, a fotografia já foi encarada quase unicamente como o registro visual da verdade. 

Foi nesta condição que foi adotada pela imprensa. Hoje, já se chegou a noção de que a fotografia pode representar e 

indicar a realidade, mas não registrá-la nem ser seu espelho fiel (SOUSA, 2004, P. 17) 

 
18

Sousa(2004) busca explicar o “valor jornalístico” como sendo uma noticia que possui critérios de avaliação 

empregues consciente ou inconsciente pelos jornalistas.  
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Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados obtidos na pesquisa de campo 

 

Todavia é importante ressaltar as questões sobre as rotinas produtivas. No caso do jornal 

A Razão a equipe conta com dois repórteres fotográficos, enquanto, do jornal Diário de Santa 

Maria, além dos dois profissionais, possui também um jornalista dedicado à produção de 

elementos gráficos. Circunstância que justifica a presença de gráficos, infográficos e desenhos 

apenas em um dos jornais analisados.  

Assim, as matérias publicadas pelo jornal Diário de Santa Maria apresentam como 

elemento gráfico predominante o infográfico, com 37,5%. Em segundo lugar, estão as matérias 

que não possuem nenhum elemento gráfico (25%); e depois, as matérias com fotografia, desenho, 

gráfico e olho, todas com 12,5%, ou seja, uma apenas.  

 

É importante diferenciar gráficos (curvas, linhas e pizzas) de infográficos. Esses últimos 

são reportagens visuais. O infográfico (informação + desenho) é um veículo visual usado 

para explicar invenções, teorias, jogos, acidentes ou estruturas de prédios, máquinas e 

seres humanos. Um infográfico é informativo e explicativo ao mesmo tempo. Tem sido, 

e ainda é usado por cientistas, técnicos, professores, jornalistas, designers e publicitários. 

Tem como objetivo principal unir arte e texto, de forma clara e atraente ao leitor. Tudo 

isso em pouco tempo e espaço. Esta técnica facilita o entendimento da matéria e atende 

leitores cada vez mais exigentes, e mais atarefados (SCHMUDE, 2005, p.33) 



 

47 
 

 

Entendendo a fotografia como um valor jornalístico, e associando as reflexões de 

Schmude (2005), pode-se entender a importância dos elementos gráficos na construção da 

notícia, mais especificamente da mensagem.   

Assim como os elementos gráficos, se buscou sistematizar a aparição de preços e 

porcentagens, bem como, termos da área econômica nas notícias, de modo, a analisar a 

linguagem utilizada nos textos pelos jornais.  

Lustosa (1996; apud Francisco, 2007:8) defende que o hermetismo do texto causa uma 

grande dificuldade de compreensão das matérias sobre economia pelos comuns mortais e, 

assim,“a utilização excessiva de números no esforço de traduzir os fenômenos divulgados faz a 

emenda sair pior que o soneto”. Não é diferente nos objetos analisados, em que um dos principais 

problemas enfrentados pelo redator da editoria de economia. Problema que pode ser percebido 

pelo gráfico abaixo, no qual é possível perceber a quantidade de números presentes nas notícias.  

Gráfico 11 - Frequência de porcentagem e preço nas matérias por jornal 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados obtidos na pesquisa de campo 
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Com base no gráfico, e possível perceber a diferença entre as aparições de preços e 

porcentagens. De 184 números, 171 (92,93%) são referentes às deflações ou inflações ocorridas 

no período. O que torna a compreensão da noticia mais difícil ao leitor, pois nem sempre o 

destinatário consegue compreender o que as porcentagens significam em relação ao valor real.  

Neste mesmo contexto, levantou-se a quantidade de termos econômicos presentes nas 

notícias. No total, foram identificadas 47 palavras como sendo termos técnicos da área de 

economia
19

. Muitos com o emprego recorrente como e o caso do preço com 54 ocorrências. 

Contabilizando as repetições dos termos identificou-se 261 (duzentos e sessenta e uma) 

repetições. Abaixo os termos com maior número de aparições nas noticias analisadas. 

 

Gráfico 12 – Frequência de termos da área econômica nas matérias analisadas 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados obtidos na pesquisa de campo 

 Em relação à utilização de termos da área econômica no texto jornalístico, observou-se 

que a média de termos por matéria é de 24 palavras, tendo em vista que são 261 repetições para 

                                                           
19

 Definem-se por termo técnico as palavras que constavam no Novíssimo Dicionário de Economia de Paulo 

Sandroni (1999). 
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onze notícias. O jornal A Razão foi o veículo que publicou a notícia com o maior numero de 

termos técnicos, 35 palavras. Mas o Diário de Santa Maria, não ficou longe, com 32 palavras.  

Como dito antes, foram identificados 47 termos da área econômica, além dos quinze que 

constam no gráfico acima, os demais são: cesta básica, custos, economista, oferta, peso, boletim, 

cambio, empresário, FVG, IBGE, indicadores, IPI, médio, renda, valor, valorização, aceleração, 

baixa, cotação, curto prazo, desconto, dinheiro, estabilidade, estoque, lucro, moeda, orçamento, 

real, rendimentos, salário, serviços, taxa e deflação. Destes, alguns são comuns ao vocabulário de 

um leigo, contudo, pode-se notar a presença de pelo menos cinco siglas de indicadores de 

inflação. O que de acordo Francisco (2007), siglas e palavras em inglês, assim como termos 

técnicos, se utilizados devem ser explicados ou substituídos por sinônimos mais simples ou mais 

conhecidos.  

O uso de siglas tornou-se também uma prática corriqueira nos textos noticiosos do jornalismo de 

economia a partir dos anos 60. Desde então, elas têm se multiplicado por todos os setores de 

economia, atingindo principalmente o texto jornalístico. Na área econômica existem centenas de 

siglas de uso corrente que vão desde nome das instituições até de indicadores 

oficiais.(FRANCISCO, 2007, p.11). 

 

Basile (2002: 121) lembra que se for preciso comunicar algo, deve-se fazer da maneira 

mais direta possível, com a maior simplicidade, para que o público que precisa de sua 

comunicação o compreenda. “Em jornalismo econômico o texto com frequência, senão for bem 

tratado, fica muito burocrático. Em consequência, é fundamental que o bom profissional se 

esforce para tornar o assunto agradável e inteligível”. 

Com o intuito de descobrir as abordagens dadas às matérias sobre o custo de vida em 

Santa Maria, utilizou-se dos critérios de Basile (2002). Das categorias já mencionadas nesta 

pesquisa, observou que apenas as coberturas microeconômicas e macroeconômicas estão 

presentes nas notícias observadas. A partir dos conceitos de ambas as coberturas jornalísticas, 

formulou-se o seguinte gráfico.  

Gráfico 13 – Abordagens micro e macro por jornal 
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Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados obtidos na pesquisa de campo 

A partir do gráfico 13, é possível observar que todas as matérias veiculadas pelo jornal A 

Razão utilizaram-se da cobertura macroeconômico, isto é, partiram de um fator ( ex.: aumento da 

inflação) para o caso específico (ex.: preço da gasolina pode pesar no bolso do consumidor). No 

entanto, o jornal Diário de Santa Maria possui seis (75%) das oito notícias publicadas em 

cobertura microeconômica, ou seja, parte de um caso particular (ex.: o tomate é o grande vilão) 

para explicar o que levou a ele (inflação).  

 

5.3. ENTREVISTAS COM OS REPÓRTERES DA EDITORIA DE ECONOMIA 
 

Se é difícil se interessar pela leitura de publicações econômicas, imagina ter que produzi-

las? “É tão difícil explicá-las que boa parte dos jornalistas de economia preferiu desistir” 

(BASILE, 2002:6). A fala de Basile é facilmente sustentada ao se observar a pequena quantidade 

de jornalistas especializados na área na imprensa brasileira. Contudo, não há como fugir dos 

assuntos econômicos, eles estão diretamente ligados ao cotidiano mesmo daqueles que não 
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consomem este tipo de informação. Noticiar a economia torna-se inevitável. Mas esta 

“obrigatoriedade” levanta questões como o despreparo de muitos veículos e profissionais.  

A partir desta reflexão, achou pertinente ouvir os profissionais responsáveis pelas 

matérias que foram estudadas. Deste modo, se buscou através de entrevistas entender como 

funciona o processo de produção da notícia nos jornais A Razão e Diário de Santa Maria.  

Para Fontana & Frey “a entrevista é uma das mais comuns e poderosas maneiras que 

utilizamos para tentar compreender nossa condição humana” (Fontana & Frey, apud Duarte, 

2005:62). Ao fazer a citação, Duarte (2005) acrescenta que o uso da entrevista permite identificar 

as diferentes formas de perceber e descrever os fenômenos.  

 

Os dados são recolhidos pelo investigador presente no ambiente que é objeto de estudo, 

quer pela observação sistemática de tudo o que aí acontece, quer através de conversas, 

mais ou menos informais e ocasionais, ou verdadeiras entrevistas com as pessoas que 

põem em prática os processos produtivos (WOLF, 1999, p. 81) 

 

Deste modo, achou-se válida a utilização de entrevistas abertas
20

 com os repórteres de 

ambos os jornais para compreender o processo de construção das notícias e, também, as 

concepções sobre o ICVSM e o jornalismo econômico.   

Para tal, foram entrevistadas as jornalistas Carmen Staggemeier Xavier e Juliana Gelatti, 

repórteres do jornal A Razão e Diário de Santa Maria, respectivamente. Abaixo seguem as 

contribuições para este estudo.  

 

5.3.1. Entrevista com Carmen Staggemeier Xavier (repórter de economia do A Razão)
21 

 

Carmem Staggemeier Xavier iniciou sua carreira no A Razão em 1995. Entre algumas 

idas e vindas, faz sete anos que trabalha na editoria de economia do jornal. Sobre a escolha pela 

área, ela diz ser uma questão de afinidade, que sempre teve facilidade com os números. Também 

não vê nenhuma problemática na hora de construir o texto, contudo, ressalta que é importante ter 

cuidado com os números, pois podem confundir o leitor. Quando perguntada se possuía alguma 

                                                           
20

A entrevista aberta é definida por Duarte (2005) como exploratória e flexível, pois possibilita ao pesquisador 

aprofundar as questões a partir das respostas. Nela se tem como ponto de partida um tema, que flui livremente, sendo 

aprofundado em determinado rumo de acordo com aspectos identificados pelo entrevistador enquanto o entrevistado 

define a reposta segundo seus próprios termos.  
21

 Entrevista realizada em 10 de junho de 2014 (APENDICE B).  
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estratégia para deixar o texto mais interessante, Carmen diz procurar a linguagem mais simples, 

pois o que o leitor quer saber é o que aumentou ou diminuiu.  

Sobre o jornal A Razão, a repórter confirma que a editoria de economia é fixa, possui uma 

página podendo variar até três nos fins de semana, dependendo do espaço disponível. A equipe 

do jornal possui aproximadamente 15 profissionais, entre jornalistas, diagramador e fotógrafos. 

Sendo apenas ela repórter de economia. Em relação aos critérios de noticiabilidade, Carmem 

ressalta os principais: a proximidade (local) e o serviço. As fontes consultadas em sua maioria 

são fontes oficiais, como entidades, instituições de pesquisa e ensino, e órgãos públicos, a 

repórter não fala nada sobre cases (personagens).   

No que diz respeito ao ICVSM, Carmem diz que procura dar a notícia como matéria 

principal. Exceto se ocorrer algo importante na economia local, ou o jornal já esteja fechado. 

Mesmo assim, a matéria é publicada, seja como secundaria ou nota. A repórter também traz uma 

informação interessante. Em abril houve atraso na publicação do boletim, e segundo a repórter, os 

leitores ligaram para saber quando os dados seriam veiculados, o que revela a importância dada 

ao boletim tanto pelo repórter (em dar sequência às publicações) como pelo leitor.   

 

5.3.2.Entrevista com Juliana Gelatti (repórter de economia do Diário de Santa Maria)
22 

 

Filha de bancários, Juliana iniciou sua carreira de jornalista como diagramadora em 2010. 

Em 2011 passou a repórter e foi contratada pelo jornal Diário de Santa Maria. No ano de 2012, a 

influência dos pais falou mais alto e começou a escrever para a editoria de economia. Segundo a 

repórter, ela percebeu que aquela linguagem utilizada jornalismo econômico era familiar. Quanto 

ao texto, ela argumenta que não é um texto difícil de escrever, mas que precisa de atenção. 

Juliana defende que o jornalismo de economia é mais trabalhoso, pois não apresenta as 

tradicionais perguntas de um lide (o que, quem, onde, como, por que), e que esta área por vezes 

não se tem nenhum destes elementos, assim, cabe ao repórter compreender o acontecimento para 

depois explicá-lo. 

Para a repórter, é impossível fugir dos números e das porcentagens, contudo, sempre se 

tem de explicar como a mudança de determinado índice, por exemplo, pode afetar a vida do 

                                                           
22

Entrevista realizada em 10 de junho de 2014 (APENDICE C). 
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leitor. Juliana diz que uma estratégia para tornar o texto mais atrativo e menos burocrático é 

utilizar de “personagens” (no caso do ICVSM, os produtos que mais tiveram aumento ou queda). 

A repórter ainda fala sobre a utilização de cases como fonte, apesar de levantar a dificuldade de 

se conseguir uma história a cada pauta, ela acredita que torna a notícia mais atrativa. Entretanto, 

assim como o jornal A Razão, as principais fontes da editoria de economia do Diário de Santa 

Maria são fontes oficiais, como instituições de ensino e/ou pesquisa, empresas e órgãos ligados 

ao governo. 

Outra característica que coincide como jornal A Razão, a editoria de economia também 

possui uma página, podendo variar até três no fim de semana. No que diz respeito aos critérios de 

noticiabilidade, Juliana ressalta que são todos os acontecimentos que interessam e atinge de 

alguma forma a vida do santa-mariense. Desde a safra do arroz, até os assuntos ligados a 

inovação, tudo que de alguma forma gire a economia local. Assim, ela conclui que o principal 

critério é a proximidade com o local, depois e não menos importante, a categoria de serviços.   

Sobre o ICVSM, Juliana ressalta que o boletim é uma fonte muito importante para o 

jornalista de economia local, pois além de noticiá-lo todos os meses, ele pode utilizá-lo como 

fonte permanente. A repórter trouxe como exemplo, datas comemorativas, nas quais o boletim 

serve como um guia para dizer o que aumentou ou diminui de valor, podendo dar subsídios para 

outras matérias econômicas além do custo de vida na cidade.  
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6. CONSIDERAÇOES FINAIS 

 O jornalismo econômico tem por pré-conceito ser um texto chato, burocrático e, por 

vezes, superficial. Esta pesquisadora sempre passou os olhos correndo sobre a editoria de 

economia, até ter contato com as ciências econômicas através da assessoria de comunicação do 

ICVSM, e perceber um universo bem mais amplo do que as páginas dos jornais oferecem.  

Desta forma, unindo o jornalismo às ciências econômicas propôs-se refletir e responder 

como as notícias de economia são construídas nos dois principais jornais da cidade: A Razão e 

Diário de Santa Maria? Para tal, buscou-se identificar as abordagens dadas às notícias produzidas 

a partir das informações do ICVSM, descrever as rotinas produtivas dos repórteres na produção 

da noticia sobre o custo de vida e, ainda, contribuir para a reflexão no campo do jornalismo 

econômico.  

Para responder ao problema de pesquisa e alcançar os objetivos propostos, utilizou como 

metodologia de pesquisa a análise de conteúdo combinadas com a técnica da entrevista. 

Primeiramente partiu-se para a coleta do corpus da pesquisa, na qual foram selecionadas, a partir 

de critérios já expostos, onze notícias. Na sequência, buscou-se categorizá-las, criando-se treze 

categorias, com o objetivo de analisar desde o conteúdo morfológico até a linguagem utilizada 

nos textos. São elas: frequência de matérias publicadas pelos jornais ao longo do período de 

análise; frequência de matérias publicadas pelos jornais durante o mês; distribuição das matérias 

por editorias; zonas de localização das matérias na página do jornal por veículo; página (ímpar ou 

par) de publicação das matérias por veículo; dimensão das matérias por jornal; frequência dos 

gêneros jornalísticos das matérias por jornal; correlação entre os gêneros jornalísticos e dimensão 

das matérias; fontes relatadas nas matérias do jornal; elementos gráficos presentes nas matérias 

por jornal; frequência de porcentagem e preço nas matérias por jornal; frequência de termos da 

área econômica nas matérias analisadas; abordagens macro e micro por jornal.  

A partir da análise de conteúdo, pode-se constatar que o antigo “Economês” ainda está 

presente nas páginas dos jornais. No que diz respeito às matérias sobre o custo de vida em Santa 

Maria, a evidência é ainda maior, pois os profissionais têm de lidar com números e termos, a 

maioria da área econômica, e transformá-los em notícias. Assim, o que se percebe é a presença de 

muitos termos e números no texto de economia. Contudo, o Diário de Santa Maria realiza um 
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trabalho interessante, algumas das notícias analisadas buscam a simplicidade no texto a partir de 

um produto que se destaque.  

Outra característica das matérias econômicas analisadas é a falta de aprofundamento e 

pensamento crítico sobre o assunto. A maior parte das matérias trazia como fonte principal o 

ICVSM, o qual teria de ser visto pelo jornalista como um subsídio para a construção da matéria e 

não a fonte principal. Ainda, não foram localizadas reportagens com mais de uma página o acaba 

de reforçar a afirmativa acima.  

Também é interessante ressaltar o espaço dado à editoria de economia, por estar 

localizada em página par, não é a mais visualizada do jornal. Em relação às notícias sobre o 

ICVSM, pode-se perceber um destaque maior, ambos os jornais “abrem a página” com as 

informações sobre o boletim, bem como, em todos os meses analisadas há pelo menos duas 

matérias sobre o tema. Tendo como base a análise de conteúdo, foi possível observar que a maior 

parte das notícias publicadas sobre o custo de vida tem como abordagem predominante, a 

cobertura macroeconômica, ou seja, se preocupam em informar primeiro o fator (ex.: aumento da 

inflação em Santa Maria) para depois trazer o que é plausível (ex.: aumento no preço do tomate). 

Indo além e buscando entender os resultados das análises, optou-se por realizar entrevistas 

abertas com os repórteres responsáveis pela editoria de economia. A escolha é justificada pelo 

fato de se estudar apenas as matérias produzidas sobre o custo de vida de Santa Maria, assim, 

seria impossível acompanhar os repórteres na produção da notícia, uma vez que ambos os jornais 

na redação, recebem o boletim do ICVSM no mesmo dia.  

As entrevistas possibilitaram entender melhor os critérios de noticialidade adotado em 

cada jornal, assim como, justificar os dados obtidos na análise. Entre os critérios, chama-se a 

atenção para o processo que acontece dentro das redações
23

, como as condições organizacionais, 

relação com as fontes, o formato do produto, o prazo de fechamento e a infra-estrutura, que 

influenciam diretamente o produto final (notícia), como referido anteriormente. 

                                                           
23

 Silva (2005) 



 

56 
 

Verificou-se que nos jornais analisados não há espaços para discussão dos temas ou 

mesmo o aprofundamento da crítica especializada. A maior parte dos textos do boletim do 

ICVSM é reproduzida quase na íntegra, com pequenas trocas de vocabulário.  

Pensa-se que se existem jornais especializados em economia no país é porque existem 

leitores, e consequentemente, isso exige jornalistas capacitados. Jornalistas que sabem produzir 

conteúdos e, possuem uma ampla capacidade de crítica. Contudo, esta não é uma crítica aos 

repórteres dos dois jornais analisados, mas sim, a constatação de uma realidade e uma proposta 

de reflexão sobre a produção do jornalismo econômico.  

Para concluir, mantém-se o questionamento: como tornar o jornalismo econômico mais 

atrativo?  Talvez este seja o problema de uma próxima pesquisa.   
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APÊNDICE A

Economia Outra

A Razão 1 2

Diário de Santa Maria 7 1

Página inteira 3/4 da página 1/2 da página 1/4 da página Menos de 1/4 da 

A Razão 0 1 1 1 0

Diário de Santa Maria 0 2 2 1 3

Primeira/ principal Secundária Zona morta (superior) Zona Morta (inferior) Centro geométrico Centro ótico/ centro real Capa Contracapa

A Razão 2 1 0 0 0 0 1 1

Diário de Santa Maria 4 1 1 0 0 2 1 1

Ímpar Par

A Razão 1 2

Diário de Santa Maria 3 5

Reportagem Notícia Nota

A Razão 1 2 0

Diário de Santa Maria 2 4 2

Página inteira 3/4 da página 1/2 da página 1/4 da página Menos de 1/4 da 

Reportagem 0 3 0 0 0

Notícia 0 0 3 2 1

Nota 0 0 0 0 2

Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

A Razão 1 1 1

Diário de Santa Maria 3 0 2 2 1

1ª semana 2ª  semana 3ª  semana 4ª semana

A Razão 3 0 0 0

Diário de Santa Maria 6 1 1 0

Fotografia Infográfico Gráfico Desenho Olho Nenhum Elemento gráfico

A Razão 3 0 0 0 0 0

Diário de Santa Maria 1 3 1 1 1 2

fONTES RELATADAS Boletim ICVSM Coordenador ICVSM Outro indicador Outra

A Razão 2 1 1 1

Diário de Santa Maria 8 3 5 2

Porcentagem Preço

A Razão 57 1

Diário de Santa Maria 114 12

FREQUÊNCIA DE PORCENTAGENS E PREÇOS NAS MATÉRIAS POR JORNAL

CORRELAÇÃO ENTRE FREQUÊNCIA DOS GÊNEROS JORNALÍSTICOS E DIMENSÃO DAS MATÉRIAS

FREQUENCIA DE MATERIAS PUBLICADAS PELOS JORNAIS AO LONGO DO PERÍODO DE ANÁLISE

FREQUENCIA DE MATERIAS PUBLICADAS PELOS JORNAIS DURANTE O MÊS

ELEMENTOS GRÁFICOS PRESENTES NA MATÉRIA POR JORNAL

FONTES RELATADAS NAS MATÉRIAS DO JORNAL

DISTRUBUIÇÃO DAS MATERIAS POR EDITORIAS

DIMENSÃO DAS MATÉRIAS

ZONAS DE LOCALIZAÇÃO DAS MATÉRIAS NA PÁGINA DO JORNAL

PÁGINA (IMPAR OU PAR) DE PUBLICAÇÃO DAS MATÉRIAS NO JORNAL

FREQUÊNCIA DOS GÊNEROS JORNALÍSTICOS DAS MATÉRIAS



 

 
 

APÊNDICE B 

Entrevista com Carmen Staggemeier Xavier (repórter de economia do A Razão) 

Realizada 10 de junho de 2014 

Duração: 17’40” 

 

P: Qual é o espaço destinado às notícias de economia no jornal A Razão? A editoria de 

economia é fixa? 

R: Sim, nos temos pelo menos uma página diária. Normalmente, no final de semana, pode 

ter duas, dependendo da questão da demanda, dos assuntos que estão acontecendo. Normalmente 

é uma página, podendo variar um pouco a questão do espaço, se entra um anúncio, se tem 

indicadores econômicos. 

P: Quais são os critérios para definir se um assunto é econômico ou não? 

R: Primeiro a gente procura sempre priorizar o que é local, então, alguma coisa 

envolvendo comércio, indústria, a própria área de inovação, a parte de entidades, serviços. Em 

fim, tudo que trabalhe, onde passe, onde gire a questão econômica na cidade. A prioridade 

primeira é local, se a gente sabe que tem uma coisa, um período sazonal, está mais baixo, então, a 

gente opta pela questão do estado, e por último nacional. Claro que às vezes tem alguma questão, 

alguma decisão em nível nacional que a agente repercute aqui, às vezes, uma notícia sobre uma 

nova lei, uma questão que tenha impacto local. A gente procura ouvir as lideranças locais, pra ver 

de que maneira aquilo vai impactar na economia, nos negócios aqui na cidade. A gente procura 

estabelecer as questões, e também, a comunidade como um todo, preços, algum produto, alguma 

regra, questão de embalagem, coisas que fazem parte do dia a dia do consumidor.  

P: Quais são as principais fontes utilizadas na construção da notícia de economia? 

R: Aqui em Santa Maria agente trabalha muito com as entidades, CDL, CACISM e 

SINDILOJAS, sindicatos comerciários, essa parte de hotéis, a parte de indústrias, supermercados, 

também a gente tem um bom contato com a universidade, agora mais recentemente com o 

Technopark (UFSM), então, agente procura as próprias universidades, o Centro Universitário 

Franciscano, a federal, que às vezes têm algum projeto voltado para esta área. Então, a gente 

busca este contato com as lideranças, entidades locais. Depois, agente tem a própria prefeitura e 

os órgãos executivos, governo do estado, que a gente procura alguma coisa, também, às vezes 

uma complementa a outra.  



 

 
 

P: Em relação à equipe de profissionais, é só você que escreve para a economia? 

R: Normalmente sou eu, mas às vezes acontece assim, como eu trabalho à tarde e tem 

uma repórter de plantão pela manhã, se tem alguma coisa e eu não estou ela é quem  faz. 

Normalmente sou eu, mas não é assim uma coisa "só eu", pode haver essa troca.  

P: Quanto tempo faz que você trabalha com jornalismo econômico? 

R: Eu trabalhei no jornal aqui de 1995 a 1999, depois eu saí, fiquei sete anos fora e voltei 

2006. Em 2007sai de novo, aí voltei no início desse ano (2013). E durante todo este tempo eu 

sempre trabalhei com a área econômica. 

P: Você percebe alguma diferença entre o texto de economia e de outras editorias? 

R: Eu tenho facilidade. E realmente, às vezes os repórteres se identificam mais com uma 

área. Para mim é bem tranquilo, a questão de interpretar. Até a própria questão do índice, muitas 

vezes a gente recebe um material que tem só uma tabela, estes dias mesmo veio só uma tabela 

sobre vendas de automóveis, mas daí tu tens que fazer o texto em cima daquela tabela. Mas pra 

mim eu acho tranquilo, claro, é questão de identificação, eu tenho colegas que o negócio é 

esporte, outros é cultura, política, então, é mais questão de afinidade mesmo.  

P: Se existe uma barreira na hora de escrever o texto e economia, pelo fato de ele 

apresentar, geralmente números, porcentagens, estatísticas?  

R: Eu vejo que tem que se ter um cuidado, quando tu vais trabalhar com preço, eu sempre 

penso assim, tu tem que ter algum referencial, aumentou tal coisa, mas em relação ao que? Ao 

mês passado? Então tem que se buscar sempre este referencial, como a gente trabalha com 

número, não adianta tu lagar ele solto, solitário, que às vezes não quer dizer nada.  A população 

quer saber se aumentou ou diminuiu, principalmente quando se fala em preços, então tu sempre 

tens que ter um comparativo.  

P: Existe alguma estratégia para deixar o texto mais claro ao leitor? 

R:Eu tento colocar em uma linguagem que o leitor vai entender, então assim, não adianta 

dizer que o grupo habitação caiu, mas o que é o grupo habitação? Então a gente puxa pelo 

produto, eu olho bem a tabela (no caso do ICVSM) para ver qual o produto teve maior variação e 

o leitor percebe no bolso, olha esse aqui realmente diminuiu, esse aumentou. Então, tento traduzir 

o que os números dizem, em uma linguagem que o nosso leitor vai entender. Não vejo assim 

muita dificuldade, mas as vezes a gente tem que parar se concentrar, fazer uma contas ali, para 

poder fazer essa tradução do número para o texto. E como o assunto, as vezes é um pouco 



 

 
 

pesado, tentar transformar ele em um assunto leve, a gente sabe que quem lê a página de 

economia é empresário, mas como o nosso leitor ele tem uma parcela grande de aposentado, 

estudantes, então, a gente procura colocar em uma linguagem que seja acessível a todos, que seja 

claro, que seja fácil de se entender, que tira o máximo de dúvidas possíveis do assunto. 

P: Em relação ao ICVSM, qual a relevância do boletim para a produção da notícia? 

R: Esses tempos atrás, acho que foi em abril, que ele deu uma atrasada por causa do 

feriado de Páscoa, teve leitor que ligou perguntando, apesar da dona de casa que vai ao mercado 

ou pais que tem filhos no colégio particular, essas coisas do dia a dia, mesmo assim eles querem 

saber. Então é interessante, pois a gente tem este retorno, e como te falei, claro, o principal é o 

total, aquele resultado médio de todos os produtos, e aí a gente procura busca aquilo que mais 

pesa, que é a alimentação se aumentou ou diminui, a parte de roupas, de confecções, ou algum 

produto que chama muita a atenção, mas tem leitores que acompanham, querem saber como está 

o custo de vida, até porque em Porto Alegre tem uma pesquisa e em Santa Maria como é que está. 

Então é legal porque os próprios leitores já acompanham.  

P: Você costuma utilizar outros indicadores econômicos como fonte? 

R: A gente utiliza principalmente da Fundação Estatística e Economia, de Porto Alegre, 

agente tem também uma parceria com a Agência Brasil, então alguma coisa a gente consegue 

com eles. Mas, assim, a gente procura não explorar muito a questão de taxas, impostos, índices. 

Até porque o nosso leitor, Santa Maria não tem esta característica de investidores, de ações. 

Então a gente procura justamente o que afeta o leitor, exceto,alguma coisa que chama muita 

atenção que vai afetar diretamente, mas se não a gente não  explora muito este lado.  

P: Existe uma preocupação em tornar a matéria sobre o custo de vida diferente mês a 

mês? 

R: Eu procuro mudar para não ficar o mesmo texto, até eu olho os arquivos para ver como 

eu comecei o texto anterior. Mas depende muito do resultado, às vezes pego algum produto que 

se destacou, como por exemplo, o tomate ficou mais salgado no bolso do consumidor, ou ficou 

mais caro andar de carro. Atrai o assunto para esta questão, o que aquilo ali vai interferir no dia a 

dia do leitor. 

P: A partir de quais critérios que se estabelece o tamanho e posição da matéria sobre 

ICVSM.  



 

 
 

R: Normalmente abre, a gente chama abrir a página, o seria a matéria principal e depois a 

secundária ou notas. A gente sempre procura dar o destaque, normalmente procura abrir a página 

o custo de vida. Mas às vezes acontece assim, a página da economia está fechada, e aí sai o 

índice, daí a gente coloca na contracapa, pois é a última a ser fechada. Então depende do tempo, 

mas a nossa intenção é sempre dar um destaque bom, colocar sempre uma foto, um quadro.  

P: Qual a equipe do jornal? Fotógrafos? Utilizam gráficos no projeto editorial? 

R: A equipe possui 15 pessoas, dois fotógrafos e sobre o projeto gráfico, o jornal optou 

por não trabalhar com gráficos.   

  



 

 
 

APÊNDICE C 

Entrevista com Juliana Gelatti (repórter de economia do Diário de Santa Maria) 

Realizada 10 de junho de 2014 

Duração: 15’15” 

 

P: Quais os assuntos que estão presentes na editoria de economia 

R: Não é nesta ordem, mas mais ou menos o que aparece é notícias sobre empresas locais, 

o que elas influenciam em Santa Maria, empregos, crescimento, quando fecha uma grande 

empresa, quando abre, notícias relativas à questão de impostos, tributos, quanto que as empresas 

e os consumidores pagam quando há alguma mudança nas regras, imposto de renda, IPVA, 

inflação também, a gente sempre procura noticiar como custo de vida e outros índices. E trazendo 

assuntos dentre destes que eu já falei, que o nosso leitor pode se interessar, ou que a gente já sabe 

que ele se interessa, porque nos perguntam, nos escrevem, mandam e-mail. A gente também 

procura trazer matérias que já não são tão factuais, como serviços, por exemplo, como fazer um 

bom currículo de emprego ou como escolher o melhor imóvel para morar. Outro assunto que eu 

não falei antes, mas que são importantes os relativos ao campo, colheitas, safra, os números das 

principais culturas de soja, arroz, da nossa região e também da pecuária. As matérias de serviço, 

questões da economia doméstica, tudo aquilo que influencia na vida do leitor, e outros temas que 

dizem respeito à economia local, mas não diretamente, por exemplo, o aeroporto, as questões 

sobre transportes são fatores determinantes para desenvolvimento econômico. Também coisas 

relativas à inovação e empreendedorismo, então daqui a pouco uma notícia lá da incubadora da 

UFSM vai sair na editoria de economia por que aquilo pode se tornar um produto, um processo 

dentro de uma nova empresa.  

P: Qual o espaço destinado à editoria de economia? 

R: Em geral, tem uma página por dia, todos os dias. Nas segundas-feiras geralmente este 

espaço é menor, porque é dividido com a política ou com a geral, e no fim de semana este espaço 

costuma ser maior, duas ou até três páginas. Quando é especial digamos uma matéria destas mais 

preparadas, mesmo durante a semana pode ter duas páginas ou no fim de semana ter ainda mais 

espaço.  

P: Quais as principais fontes que você utiliza?  



 

 
 

R: Na economia, as principais fontes são fontes oficiais, são as próprias empresas, os 

empresários, as entidades ligadas as empresas, o CDL, a CACISM, o Fecomércio que é mais 

estadual, as instituições de pesquisa, o próprio Centro Universitário Franciscano (o custo de 

vida), a Fundação de Economia e Estatísticas, IBGE, outros tipos de entidade, FIERGS, Famurs, 

Emater, os pesquisadores, e os cases, que são fontes extra oficiais, nós gostaríamos de ter sempre 

estas fontes nas matérias, mas as vezes dependendo do assunto pode não acrescentar, não ser 

relevante, e as vezes é bem complicado também, por exemplo, cada matéria sobre importo de 

renda ter um case, teria que ter muitos contatos, não é impossível, mas as vezes no teu dia a dia é 

mais relevante tu fazeres um passo a passo bem feito do que ter um certo alguém que declarou ou 

não seu imposto de renda. Também acontece, mas daí, não são tão frequentes, de denúncia, mas 

isso acontece mais em outras editorias. 

P: Quais os critérios de noticiabilidade utilizados na editoria de economia? 

R: Um dos principais critérios, acredito que seja o principal, é a questão do local. Então 

notícias que dizem respeito à Santa Maria e região, ou que de alguma forma atingem boa parte da 

população, interessam ao Diário de Santa Maria. Este é o principal mesmo, a gente recebe 

releases de todo o pais, coisas maravilhosas, mas não publica a maioria deles porque não tem 

nada a ver com Santa Maria. O segundo critério é o de serviço, então tem muitas matérias que 

acabam entrando no jornal porque elas prestam um serviço, às vezes elas são de caráter nacional, 

não influenciam apenas, ou principalmente a nossa região, mas elas prestam um serviço, como 

até por exemplo, medidas da Receita Federal para compras no exterior, a gente não está na 

fronteira, mas muita gente daqui vai fazer compras em Riveira, então as vezes acaba entrando, 

então a prestação de serviço é bem importante. Esses dois são os principais, o tempo também, 

mas para mim ele é meio transversal, é obvio que a gente não vai publicar alguma coisa que 

aconteceu há dois anos, a não ser que tenha algo novo.  

P: Quanto tempo você trabalha com o jornalismo econômico? 

R: Eu trabalho desde 2010, comecei como diagramadora em um jornal, em 2011 eu entrei 

para a editoria de economia, no mesmo ano, vim para o Diário de Santa Maria, escrevi para a 

editoria de geral e em 2012 então, eu comecei na editoria de economia.  

P: Você acredita que o texto de economia é mais trabalhoso do que o das demais áreas do 

jornalismo? 



 

 
 

R: O texto em si eu acho que não. É trabalhoso para o repórter entender aquilo que ele 

está falando, é mais trabalho isso do que uma notícia de geral, que geralmente é factual, é uma 

coisa que aconteceu, o que, onde, o quando e o porquê. Na economia nem sempre tu tens estes 

elementos, às vezes tu não tens nenhum destes elementos, ou se tem um deles. Então tu tens que 

descobrir o porquê e com o teu conhecimento tentar explicar o porquê. Eu acho que esta questão 

de tu compreender é um desafio constante, e às vezes, o que pode parecer um defeito de texto 

pode ser um defeito de interpretação. Ontem mesmo a gente despublicou uma matéria do nosso 

site que havia sido duplicada por outro veiculo do grupo RBS porque estava errada, a matéria era 

sobre o IGP-M da FGV, e em vez de dizer assim: o índice de inflação usado para medir o 

aluguel... Eles disseram o preço do aluguel caiu... Então, estava completamente errada e não era 

um defeito de texto, era que a pessoas que estava lá não sabia nada, então o jornalista deve se 

preparar um pouquinho mais antes de fazer uma matéria.  

P: Como escrever de forma clara o jornalismo econômico? 

R: Em primeiro lugar a gente sempre ao traduzir estes termos, a gente tem que ser bem 

fiel ao significado deles, como no exemplo que te dei antes, inflação é diferente de preço. Eu, por 

exemplo, nunca substituo a taxa Selic, eu explico o que é, mas eu nunca mudo ela, este termo vai 

estar lá quando eu estiver falando da taxa Selic. Claro, a gente nem sempre tem espaço para isso, 

mas aí a gente tem que contar que o nosso leitor não é a primeira vez que está lendo sobre aquilo. 

É importante trazer exemplos que sejam comuns ao leitor, por exemplo, a taxa Selic, se o 

aumento da taxa vai interferir na hora que o leitor vai fazer um crediário na loja, provavelmente 

vai estar mais caro, o governo também quando for emprestar para as empresas também vai estar 

mais caro, então a gente usa até estes exemplos assim. Tem que aproximar do dia a dia do leitor, 

tem editorias como esporte ou cultura que se o leitor não quiser ler, ele não precisa, não vai 

interferir na vida dele, mas economia faz parte no dia a dia das pessoas, todos os dias tu vai lidar 

com dinheiro, com teu salário, então tentar trazer para aquilo que é comum a todo mundo.  

P: Em relação ao projeto editorial, como é feita a utilização de gráficos pelo jornal? 

R: A gente tem uma equipe de cinco pessoas, quatro fazem a diagramação e uma cuida 

das fotos e arte do jornal. Normalmente, o repórter junto com a produção dá uma ideia do que a 

gente quer, às vezes até desenha e discute se realmente é possível fazer aquilo, como eles 

trabalham o dia inteiro com a imagem sugerem e dizem se é possível ou não fazer. 

P: Qual a equipe da editoria de economia? 



 

 
 

R: Eu sou repórter de economia mesmo, aí tem dois repórteres na política e dois editores 

de política e economia. Então eventualmente os guris da política escrevem para a economia e eu 

também para a política, a gente trabalha mais ou menos juntos. E eventualmente, alguém de outra 

editoria também, mas é mais difícil, normalmente é só eu. 

P: Qual a relevância que você atribui ao ICVSM na construção da notícia? Qual? 

R: Tem uma importância bem grande, a gente usa não só quando vai noticiar, que foi 

apurado, mas a gente usa em outros momentos também, como notícias sobre consumo em geral, 

por exemplo, dias das mães, quanto está os preços, aí a gente liga para a Unifra e pergunta o que 

mudou, quais são as variações. Geralmente nestas datas comemorativas, como Páscoa, Dia das 

mães, Dia dos namorados Fim de ano. Por exemplo, hoje estou fazendo uma matéria sobre a 

Copa do Mundo, para que as pessoas não caiam nas armadilhas na hora de comprar alguma coisa, 

e já foi usar o custo de vida. Importante sim, às vezes só como uma consulta: será que a alta do 

dólar vai influenciar na inflação em Santa Maria? Aí a gente recobre ao custo de vida. 

P: Como produzir uma matéria sobre o custo de vida diferente todos os meses?  

R: Tem uma estratégia que é adotada em muitos jornais que é o vilão e o mocinho. Ah, o 

tomate é o vilão neste mês! Várias vezes a gente destacou aqueles produtos que mais subiram às 

vezes a gente vai ao mercado e fala com as pessoas. Outra estratégia é comparar com diferentes 

períodos do ano. E importante estar bem atento para ver o que pode chamar mais a atenção do 

leitor.  

 

 

 


