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RESUMO 

O presidente da República Michel Temer propôs em 2016 a PEC 287, conhecida 

como Reforma da Previdência. Apesar da rejeição da população e dos 

parlamentares perante a proposta, em 2018, a pauta permanecia nas publicações 

dos meios de comunicação de massa. Dentre estes meios, a Agência Brasil de 

notícias recebe destaque pela influência direta de Michel Temer na linha editorial da 

estatal Empresa Brasil de Comunicação, que gere a Agência Brasil. Desta forma, as 

publicações da agência, que citam a Reforma da Previdência, tornaram-se alvo de 

coleta, representando a agenda da mídia, e, por consequência, a agenda de Michel 

Temer. Como representação da repercussão do público, a plataforma de 

compartilhamento de vídeos Youtube será fonte de coleta de dados. E, como 

parâmetro de comparação de exposição no veículo de comunicação Agência Brasil, 

a Reforma Política de 2017, desconhecida por número considerável de brasileiros, 

também foi termo de pesquisa de dados, nos mesmos padrões do termo Reforma da 

Previdência. A conceituação da hipótese da agenda-setting (ou agendamento), 

formulada por Donald Shaw e Maxwell McCombs será aplicada nos levantamentos, 

a fim de estabelecer se o principal tema da agenda de  Michel Temer tornou-se tema 

de debate da agenda dos cidadãos. 

 

INTRODUÇÃO 

A hipótese do agendamento parte da premissa que a agenda de discussão pública é 

influenciada pela agenda da mídia. As pessoas tendem a comentar e debater os 

produtos noticiosos dos meios de comunicação de massa. 

A PEC 287/2016 do Presidente da República Michel Temer era rejeitada por 68,7% 

dos entrevistados pela MindMiners, em pesquisa divulgada em dezembro de 2017.  

No entanto, a pauta permanece na mídia, frequentemente citada pela Agência 

Brasil, gerida pela estatal Empresa Brasil de Comunicação (EBC), cujo ex diretor-

presidente nomeado em maio de 2016, Ricardo Melo, foi exonerado do cargo em 

setembro do mesmo ano. O mandato de 4 anos, estabelecido pela Lei nº 11.652 da 

Constituição da República, foi interrompido por medida provisória. 

Michel Temer nomeou Laerte Rímoli para a chefia, que assumiu a EBC até maio de 

2018, momento em que o cargo foi ocupado por Alexandre Parola, ex porta voz do 

presidente da República.  



 

A proximidade com a chefia da EBC delega a Michel Temer o poder de ditar a 

relevância de uma pauta para a mídia. A gratuita republicação da agência atrai 

veículos de web como a IstoÉ, o Globo e o portal Terra a disseminarem o conteúdo. 

 

OBJETIVO GERAL 

Investigar se a Reforma da Previdência adentrou a agenda de discussão pública. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Reconhecer a presença ou ausência de relevância dada a Reforma da Previdência 

pela Agência Brasil. Identificar a discussão pública em relação aos temas Reforma 

Política e Reforma da Previdência na plataforma Youtube.  

 

METODOLOGIA 

Composição de tabela com dados quantitativos das publicações da Agência Brasil 

(agenda da mídia e do presidente) e da repercussão na plataforma de 

compartilhamento de vídeos Youtube (agenda do público).  

As tabelas parciais foram formuladas a partir dos dados coletados entre 26 e 30 de 

agosto de 2018, dentro do período de abrangência de 1 de setembro de 2017 a 31 

de julho de 2018. Os dados de agosto serão coletados após passado o mês, na 

primeira semana de setembro, totalizando período de 365 dias de abrangência. 

Após concretização das tabelas será aplicada a hipótese do agendamento  

desenvolvida pelos pesquisadores norte-americanos Donald Shaw e Maxwell 

McCombs, e resumida pelo brasileiro Antônio Hohlfeldt em tópicos: a acumulação; a 

consonância; a onipresença; a relevância; o frame temporal ou enquadramento; o 

time-lag; a centralidade; a tematização; a saliência; e a focalização. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Tabela 1 - Parcial do levantamento das publicações da Agência Brasil 

Termo Menções 

Reforma da Previdência 309 
Reforma Política 50 

Fonte: a autora (2018) 



Tabela 2 - Parcial do levantamento dos vídeos postados na plataforma Youtube 

Termo Vídeos postados Visualizações Comentários 

Reforma da 
Previdência 

206 2.302.288 11.693 

Reforma Política 129 233.685 2.187 
Fonte: a autora (2018) 

 

De acordo com as tabelas desenvolvidas, o termo Reforma Política obteve 83,8% 

menções abaixo do total de citações que a Reforma da Previdência alcançou entre 

setembro de 2017 a julho de 2018. 

Em resposta proporcional, o público, via Youtube, postou 38,3% menos vídeos e 

comentou 81,3% menos acerca da Reforma Política, em comparação com o total 

dos mesmos parâmetros a respeito da Reforma da Previdência. Em termos de 

visualização, a Reforma Política foi 89,9% menos vista que a PEC 287/2016 de 

Michel Temer no Youtube entre setembro de 2017 a julho de 2018. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Os levantamentos feitos pela autora, em uma análise superficial de dados, 

numericamente comprovam que a pauta Reforma da Previdência do Presidente da 

República Michel Temer, adentrou a agenda do público brasileiro, usuário da 

plataforma de compartilhamento de vídeos Youtube, via agência de notícias Agência 

Brasil.  
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