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RESUMO 
 

Este estudo buscou verificar, na atualidade, as origens das disfunções do jornalismo 

econômico no Brasil, partindo da análise do caderno de economia do jornal O 

Estado de S. Paulo. O conceito de disfunção consta na obra Jornalismo Econômico 

de Bernardo Kucinski, na qual o autor aponta para a existência de um fenômeno no 

tipo de jornalismo em questão. O Jornalismo Econômico opõe significados 

elementares e abstratos, o que sugere um ponto de partida para o estabelecimento 

de uma possível relação entre períodos importantes da historiografia brasileira e a 

questão do discurso do jornalismo de economia. Supõe-se que a disfunção 

provenha de contextos históricos que influenciaram e interferiram na formação do 

jornalismo econômico, pelo que se identificou um conflito entre política e economia 

protagonizado pela figura do tecnocrata. No entanto, entende-se que houve, além de 

um rompimento, um afastamento do cidadão comum que precisa ser compreendido 

pela perspectiva externa e interna da cobertura. Entende-se que tal distanciamento 

possa ser esclarecido a partir da transmutação da ideia de espaço público e da 

inserção do conceito de objetividade no jornalismo. 
 

INTRODUÇÃO 

Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O esculhambador-geral da República! Manchete do 
dia: “PIB caiu com o Mantega para baixo”. Rarará! Eu adoro notícia econômica porque ninguém 
entende nada!
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 O trecho acima é parte da crônica de humor do jornalista José Simão, 

publicada no caderno de cultura do jornal Folha de S. Paulo. De forma satírica, ela 

exemplifica o sentimento de muitas pessoas ao se depararem com informações 

econômicas. É comum ouvir comentários, diga-se em todas as classes sociais, 

repelindo temas voltados para a economia, tanto em conversas casuais como nos 

debates em salas de aula. Por isso, existe o entendimento de que é necessário 

conhecer quais os fatores impeditivos a tal aproximação. 
 

OBJETIVOS 
  

Em se tratando do objetivo específico, a questão posta é: por que o discurso 

do jornalismo econômico não é acessível para o grande público? Quanto ao objetivo 

geral, espera-se verificar a possibilidade de se praticar uma cobertura que a 

                                                 
1 SIMÃO, J. Ueba! Dia da Mulher em Paudalho! Folha de S. Paulo, São Paulo, 10 mar. 2012. Caderno E, p. 17. 
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aproxime da realidade social, ao se propor um jornalismo que reavalie e até 

ultrapasse possíveis obstáculos linguísticos. 
 

METODOLOGIA 
 

 Primeiramente, as características desta editoria foram levantadas a partir do 

estudo de caso do caderno de economia do jornal O Estado de S. Paulo, tendo 

como referência o PIB brasileiro. O PIB2 é um fator que direciona as pautas da 

cobertura econômica e é considerado, aqui, como o lastro pelo qual o governo 

justifica suas próximas medidas, além de outros setores, como a indústria, o 

agronegócio e o setor de energia, manifestarem-se através da imprensa movidos por 

esse resultado. A escolha dos cadernos se deu a partir da divulgação do resultado 

do PIB (Produto Interno Bruto) de 2011, sendo selecionadas as edições de domingo 

por serem as principais edições dos jornais diários. Entre março e dezembro de 

2012, somaram-se quarenta e quatro cadernos dominicais no total. A seleção 

ocorreu por sorteio, no qual todas as edições foram contempladas e ocultas. Dessa 

forma, com um exemplar do caderno de economia, de um domingo de cada mês, 

dez exemplares foram analisados. 
  

O uso da expressão a partir na delimitação do tema demonstra que a indução, 

sendo uma forma de raciocínio que parte do particular para o geral, foi o principal 

procedimento lógico de interpretação das informações levantadas no estudo de 

caso. Assim sendo, há um parâmetro da maneira como a cobertura de economia é 

feita em geral, independentemente da linha editorial do veículo. O jornalista Ivo 

Ribeiro, entre outros autores, fala das características desta cobertura por uma 

perspectiva generalizante: “no jornalismo econômico, em especial nos meios 

impressos, é frequente a escassez de matérias saborosas” (RIBEIRO, 2006, p. 109-

110). Partindo destas orientações, este trabalho buscou contemplar uma visão mais 

ampla sobre o jornalismo econômico. 
 

Contudo, outros métodos foram utilizados sendo: referências bibliográficas, 

entrevistas qualitativas e a abdução. Esta última forma de raciocínio baliza a 

condução da pesquisa, que tem como referência a metodologia utilizada por Leo 

                                                 
2
  Produto Interno Bruto: o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um país em dado período de 
tempo. UNB [Site]. Dicionário de economia. Disponível em: <http://vsites.unb.br/face/eco/inteco/paginas/dicionariop.html>. 
Acesso em: 14 nov. 2012. 
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Huberman, autor de História da Riqueza do Homem, buscando na história a origem 

de determinadas doutrinas existentes. Com relação ao estudo de caso, tem-se o 

discurso como referência analítica. Há o entendimento de que os problemas da 

linguagem da cobertura não estão restritos à técnica do texto jornalístico e, por isso, 

a pertinência de ater-se ao discurso da cobertura. Neste sentido, o livro Introdução à 

Análise do Discurso de Helena H. Nagamine Brandão foi utilizado como referência 

teórica para a análise dos cadernos. 
 

DESENVOLVIMENTO 

No que se refere ao desenvolvimento do texto, encontra-se no primeiro 

capítulo o conceito de jornalismo proposto por José Marques de Melo, que o encara 

como um fenômeno de comunicação coletiva. Por conseguinte, tem-se no conceito 

de Ailê-Salassiê Quintão a definição de jornalismo econômico, bem como o conceito 

de economia sendo um “conjunto de atividades desenvolvidas pelos homens 

visando a produção, distribuição e o consumo  de bens e serviços necessários à 

sobrevivência e à qualidade de vida” 3. No mesmo capítulo, há um breve histórico do 

jornalismo econômico no Brasil, atendo-se para a dispersão, nos períodos que 

antecedem o regime militar, e para a disfunção da cobertura. 

No capitulo II, contempla-se os contextos históricos sob a perspectiva da 

disputa entre política e economia na formação do jornalismo econômico. Neste 

ínterim, tem-se a exclusão do cidadão comum do debate sobre a economia. Os 

períodos contemplados foram Ditadura Militar, Período Tancredo/Sarney e Período 

Collor. Ressaltou-se, também, o papel que os Bancos Centrais adquiriram nas 

economias nacionais. Neste último período se dá a ascensão do neoliberalismo na 

América Latina. 

 O terceiro capítulo denota sobre a origem do tecnocrata, bem como sobre a 

ideologia deste personagem influente na história do jornalismo econômico no Brasil. 

A perspectiva interna e externa da cobertura estão no capítulo IV, que traz a 

concepção de espaço público assimilada pela imprensa e pela sociedade 

contemporânea, além da inserção da ideia de objetividade na prática jornalística. No 

capítulo V, tem-se um relatório geral do estudo de caso trazendo as características 

                                                 
3 Disponível em FEA/USP: http://www.fea.usp.br/conteudo.php?i=202. Acesso em abril/2013. 
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da cobertura em associação com os elementos e conceitos encontrados pela 

pesquisa. Ao final do trabalho, procura-se responder à questão fundamental. 

RESULTADOS 
 

A leitura dos cadernos de economia do periódico O Estado de S. Paulo foi 

realizada com um instrumento para registro das características, impressões e 

observações, compreendendo tanto as terminologias como os temas abordados pela 

cobertura sobre o PIB de 2011, divulgado em 6 de março de 2012 com um aumento 

de 2,7% em relação a 2010 4, assim como os desdobramentos relacionados ao 

indicador. Verificou-se como são as informações e as opiniões separadamente. 

Todas as questões que surgiram durante a análise foram descritas em um relatório 

para cada caderno. A intenção do relatório final é tornar visíveis as características 

principais, que compõem as feições da cobertura jornalística do setor econômico. 

Observando-se os relatórios de análise, percebe-se que as terminologias e 

temáticas que predominaram da cobertura da macroeconomia seguem uma lógica 

economicista, pois partem da análise de dados técnicos como índices, gráficos, 

siglas e números, provenientes de instituições públicas (IBGE) e privadas (FGV, 

LCA, entre outras). Esta característica agrega tanto os textos informativos como os 

opinativos. Neste sentido, nota-se a obediência à agenda econômica assimilada pelo 

jornalismo de economia, de acordo com o depoimento da jornalista Núria Saldanha5. 

Ao ser questionada sobre qual é a maior dificuldade para o jornalista de economia, 

hoje, ela disse: 
 
É sair dessa agenda e escrever um jornalismo mais de serviços que eu 
acho que foi abandonado hoje no Brasil... Esse jornalismo foi um pouco 
esquecido pela estabilidade econômica mesmo, e que foi retomado em 
função da crise atual, da inflação muito alta, da poupança que teve a forma 
de remuneração modificada, o brasileiro quer saber onde ele coloca o 
dinheiro dele, lugar nenhum do mundo tem uma aplicação garantida do 
governo e alta. 

  

Esta agenda econômica é estabelecida por órgãos internacionais, por 

governos, agências de avaliação, entre outras instituições. Segundo Saldanha, a 

necessidade de seguir a agenda econômica tem relação com a falta de tempo. 

                                                 
4 Disponível em IBGE: http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2093. Acesso em: 

25/03/2013. 
5 Entrevista de 12 de abril de 2012 na Bolsa de Valores de São Paulo. 
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As decisões dos negócios o tempo inteiro dependem dessas informações 
que vão saindo, dessa agenda econômica que eu te falei. Dados da 
inflação, da indústria, do crescimento econômico em vários países do 
mundo determinam investimentos e determinam também o crescimento de 
outros países. Caso da China: se ela não cresce, pior para o Brasil. Então 
isso impacta diretamente e imediatamente nas ações da Vale, nas 
projeções dos economistas, nas projeções de crescimento das empresas 
que fornecem para a Vale, então é melhor dizer logo que a China cresceu 
menos do que perder o timing da notícia. 

 
Sobre essa questão, Saldanha concorda com a avaliação de Paul Singer no 

que se refere à falta de tempo para que se faça, diga-se, certa tradução sobre as 

informações econômicas, “acho que o Paul Singer tem razão”. Para Singer, é mais 

prático usar termos técnicos porque essa tradução demandaria mais tempo e mais 

espaço, o que não se tem na maioria das vezes (1994, p. 4). Ainda com relação à 

agenda, nota-se a impessoalidade com que os dados são divulgados, assim como a 

origem dispersa destes, conforme relata Saldanha. 
 
Não tem um lugar, é dos países, tem gente que compila esses dados, mas 
já são dos órgãos oficiais, por exemplo, ontem teve inflação na Europa, 
sentimento econômico na Alemanha, IGP-10 que é um índice de inflação. 
Tem alguém que compila estes dados pra mim e eu acompanho por aqui, 
mas a agenda é isso. Cada país divulga a seu tempo as suas projeções de 
inflação, de economia ou seus dados concretos (...). É mais o que o Paul 
falou, alguém fá fez pra mim. Eu posso ir na fonte buscar, mas você tem 
agências de notícia que fazem isso. 

 
Aqui se nota a questão do anonimato e da impessoalidade apontada por 

Marilena Chauí em voga nos meios de comunicação. Voltando-se para a questão 

dos gêneros, a diferença fundamental é que, nos textos informativos, a incidência da 

polifonia é evidente, uma vez que o texto jornalístico de gênero informativo 

pressupõe a existência de vozes que complementem as informações. Estas vozes, 

no entanto, não surgem fundamentalmente para complementar as informações, 

mas, muitas vezes, para opinarem quanto a determinado fator técnico, como na 

matéria de 11 de março na página B3: “Preço dos serviços é principal ameaça à 

inflação este ano”. Já no lide se vê que será um texto contemplado por opiniões de 

economistas e analistas: “Os preços dos serviços são a principal ameaça para a 

inflação em 2012, concordam os economistas. Mas eles divergem sobre o tamanho 

do problema”. Tem-se aqui a incidência do padrão de inversão da versão pelo fato, 

além da inversão da opinião pela informação. 
 

Assim, o texto informativo no jornalismo econômico pode ser considerado um 

espaço intermediário entre opinião e informação. Isto ocorre porque as informações 
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essencialmente técnicas raramente são questionadas. Trata-se de uma validação e 

reconhecimento absolutos, mediante a ausência de contraponto. Desta forma não há 

o que discutir, mas o que comentar. O contraponto existe, porém, quando há 

conflitos de interesse entre grupos. Por exemplo: quando o governo se pronuncia 

sobre algo e um determinado setor, na figura de um representante, vem a público 

refutar a informação. Isto acontece, também, entre o setor industrial e a 

agroindústria, entre o setor bancário e o setor produtivo, entre o setor financeiro e o 

governo e assim sucessivamente entre dois ou mais setores da economia. Na 

manchete de 13 de maio de 2012, tem-se um exemplo muito claro: “Queda de juros 

é oportunidade histórica e não é para agradar Dilma, diz Tombini”. Na sequência da 

matéria, na página B3, o presidente do Banco Central diz que “uma expansão do 

PIB de 4% ao ano numa economia madura como o Brasil é bastante satisfatória”. 
 

Para que se tenha o contraponto, na página B4 do mesmo caderno, lê-se a 

seguinte matéria: “Para analistas, PIB de 4,5% é inatingível”, com a linha fina 

“Economistas de bancos e consultorias descartam meta do governo, reduzem 

estimativas e preveem crescimento inferior a 3% este ano”. O debate continua no 

final da mesma página, B4, com a notícia “Governo agora projeta crescimento de 

3%”, trazendo a seguinte afirmação na linha fina: “Fontes do governo já admitem 

que baixo desempenho da economia vai reduzir expansão do PIB”. Observa-se 

nestas matérias a incidência do oficialismo e do frasismo, que, para Abramo, remete 

“a mais pura realidade, porque, afinal, aquelas palavras foram ditas por aquelas 

pessoas e fielmente registradas, de preferência com gravador, e literalmente 

transcritas” (ABRAMO, 2003, p. 30). Outra reflexão extraída deste ambiente de 

discordâncias é o fato de que os atores estão debatendo sobre algo que ainda não 

aconteceu, baseando-se em previsões sustentadas por índices. Dentro do critério 

jornalístico de proximidade, há que se observar o distanciamento crônico entre a 

realidade do cidadão comum, que é material, e a realidade dos processos 

econômicos. 
 

Há, também, uma característica com relação às vozes que surgem como 

sendo a informação propriamente dita. A incidência de matérias (notícias) 

elaboradas com base na opinião de “analistas” ou em “previsões” do governo é 

grande, por meio das quais se procura convencer o leitor pelo híbrido de informação 
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e opinião. Os indicativos mais presentes dessa tecnocratização estão na própria 

superfície dos textos. Nota-se que é recorrente, por exemplo, a descrição literal de 

gráficos com enunciados como “A inadimplência do conjunto dos empréstimos à 

pessoa física subiu de 5,7% em dezembro de 2010 para 7,6% em fevereiro” – 

caderno de 01 de abril de 2013. Tem-se, aqui, a falsa objetividade. 
 

Quanto ao gênero opinativo, apesar da autoria, pode-se observar, também, a 

existência da polifonia (BRANDÃO, 2012, p. 62) 6, assim como nos textos 

informativos. Mas esta polifonia é implícita, colocando-se como se fosse uma voz 

monológica, o que remete ao conceito de pré-construído7 (BRANDÃO, 2012, p. 48). 

Geralmente os articulistas e colunistas saem em defesa de algum ponto de vista que 

é também a bandeira de um setor da economia, seja em defesa do empregador, do 

consumo, dos investidores, da autonomia do Banco Central, do livre mercado. Há 

também o fator ideológico. Verificou-se um destaque não menos significativo durante 

a análise dos cadernos. Trata-se de artigo publicado em 07 de outubro na página 

B2, sob o título A competência na política e na economia, no qual se trata a política 

pejorativamente, enquanto que a economia é o baluarte do bom desenvolvimento e 

o centro da competição saudável e limpa. 
 

Não é o caso do Brasil, onde hoje milhares de homens e mulheres de uma 
infinidade de partidos – poucos sérios e a maioria oportunista, que servem a 
práticas desonestas – se enfrentam em 5,5 mil municípios brasileiros, 
disputando uma vaga de vereador ou prefeito. É uma competição farta em 
quantidade e muito pobre em qualidade [...] Na economia, a competição 
também é intrínseca à democracia, mas difere da política: é mais seletiva e 
seriedade e qualidade são precondições para o sucesso do negócio [...] É 
uma disputa saudável e funciona como motor que estimula a indústria de 
um país a aperfeiçoar seu produto. 
 
 

Reconhece-se aqui o conflito existente na política, que incorre em “práticas 

desonestas”. Mas a competição na economia é considerada, talvez ingenuamente, 

como sendo “um conto de fadas”, conforme um dos traços do jornalismo econômico 

brasileiro apontado por Kucinski. No artigo “A Missão do Banco Central”, na página 

B2 de 11 de março, questiona-se a tendência do Banco Central em assumir uma 

“terceira função” que seria garantir o crescimento econômico. Ao final, a crítica: “É aí 

                                                 
6 Teoria da Polifonia: o autor se investe de uma série de máscaras diferentes, que representam várias vozes a falarem 

simultaneamente sem que uma dentre elas seja preponderante e julgue as outras (dialógico), por outro lado, quando uma só 
voz se faz ouvir, quando várias consciências presentes são objetos do narrador, trata-se de uma fala monológica. 

7  Pré-construído: “o termo designa aquilo que remete a uma construção anterior e exterior, independente, por oposição ao que 
é “construído” pelo enunciado. É o elemento que irrompe na superfície discursiva como se estivesse já–aí”. 
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que o BC vai mostrar se tem ou não autonomia e maturidade para assumir sua 

terceira missão”. No teor do artigo se percebe que há uma crítica com relação do 

presidente do Banco Central, além da presença da crença no conceito clássico 

sobre as funções desta instituição, que são “assegurar o poder de compra da moeda 

e garantir um sistema financeiro forte”, o que quer que isso signifique para o mau 

entendedor. Já no artigo “É preciso mudar”, na página B7, incita-se o governo a 

pressionar os bancos a diminuírem as taxas de juros dos empréstimos. Trata-se, 

talvez, de uma visão social democrata que defende a intervenção do Estado na 

economia de mercado. 
 

Enfim, os temas surgem de acordo com a lógica das análises econômicas. 

Apesar da correlação entre os temas, uma vez que foram gerados a partir do PIB, 

estes são “noticiados como se fossem episódios” e não processos como observa 

Kucinski e, por isso, é difícil compreendê-los somente à luz da cobertura jornalística. 

Por fim, tem-se um relatório (parcial) mais direto sobre temas e temáticas, bem como 

sobre as fontes da cobertura. 
 

a) Número de artigos/colunas escritos por jornalistas: 12. 

b) Número de artigos/colunas escritos por especialistas: 29. 

c) Número de vezes em que se utilizou um analista como fonte: 13  

d) Número de vezes em que se utilizou um economista como fonte: 44. 

e) Número de vezes em que se utilizou o governo (maioria BC) como fonte: 21. 

f) Textos analisados: 35 (informativos – 2 entrevistas, 42 (opinativos) = 77. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A hipótese deste estudo que pretendia responder ao questionamento 

fundamental – por que o discurso do jornalismo econômico não é acessível ao 

grande público? – fica comprovada. De fato, os fatores históricos condicionaram e 

conduziram a cobertura de economia não só ao rompimento, mas ao afastamento do 

cidadão comum do debate. O problema é que este debate trata do que fazer com as 

riquezas do planeta e, sendo assim, o jornalismo de economia deveria cumprir um 

papel de mediação mais significativo.  

 
No entanto, entende-se que tal conclusão parte de perspectivas conjunturais, 

que fornecem um entendimento da totalidade. Desta forma, é necessário ater-se, 
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futuramente, às perspectivas estruturais do jornalismo de economia como as 

dificuldades ainda presentes com relação à interpretação dos fatos econômicos, o 

tempo cada vez mais escasso para o aprofundamento da notícia, a sistematização 

da cobertura que se tornou reprodutora de agências de noticias, dos governos e 

analistas de mercado, a elaboração tecnocratizada do texto, entre outros pontos 

trazidos durante a pesquisa. Igualmente, é preciso voltar os olhos para o cidadão no 

sentido de fornecer, também, um conteúdo informativo que o municie de ferramentas 

para a verdadeira compreensão dos acontecimentos. Para isso, o jornalismo deve 

dialogar mais e melhor com o grande público utilizando os instrumentos disponíveis. 

 
Em outro ponto, esbarra-se no modelo de comunicação vigente, no qual a 

lógica de mercado tem transformado até mesmo o conceito de notícia e os princípios 

fundamentais do jornalismo. É preciso voltar-se para a lógica social, tendo como 

objetivo o público e não somente os desejos dos consumidores. Estas questões, 

assim como tantas outras que surgiram no apagar das luzes, são possibilidades de 

estudo que podem contribuir para o desenvolvimento da cobertura em benefício da 

sociedade e não somente de uma categoria ou do mercado de comunicações. 

Entende-se que, desta forma, os jornalistas poderão desenvolver uma cobertura de 

economia que se aproxime da realidade social. 
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