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    RESUMO 

 

 

 O objetivo deste trabalho consiste em apresentar como se deu a construção da 

crise econômica que atingiu o mundo a partir de 2008 nos webjornais da Folha de São 

Paulo e O Estado de São Paulo. Através do conceito de posicionamento discursivo, 

buscamos avaliar comparativamente como os webjornais se relacionam com os seus 

leitores através da linguagem e dos discursos produzidos, como essa relação está inscrita 

na superfície do texto e que elementos podem ser considerados quanto à situação de 

concorrência entre eles. 

 Ao inserir o leitor no contexto do Jornalismo Econômico - enfatizando o 

processo evolutivo do subcampo e suas especificidades - e nas características do 

webjornalismo - entendendo que a relação entre o produto e o leitor perpassa pelo 

suporte -, relacionamos os elementos presentes nos discursos de cada um dos webjornais 

com a posição ocupada por cada um deles dentro de uma área extremamente 

competitiva.  

 Com o agravamento da crise em setembro de 2008, surgem as reuniões de 

cúpula do G-20, encontro dos presidentes e primeiros-ministros das vinte maiores 

economias mundiais, em busca de soluções a médio e curto prazo. As cinco reuniões de 

cúpula ocorridas entre 2008 e 2010, considerado período de auge da crise, serviram de 

referência para nossa análise.  

 As características do webjornalismo, as especificidades do JE e os conceitos 

da Análise dos Discursos auxiliam na compreensão de como o Jornalismo Econômico 

brasileiro construiu os discursos sobre a crise econômica de 2008 na Internet, quais as 

características dos dois principais webjornais do país e o que os diferenciam dentro da 

mesma zona de concorrência. 

 

Palavras-chave: Jornalismo Econômico; webjornalismo; crise econômica; G-20;  

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 The objective of this work is to present how was the construction of economic 

crisis that hit the world in 2008 on the webjournals Folha de São Paulo and O Estado 

de São Paulo. Through the discursive positioning’s concept, we seek benchmark as 

webjournals relate to your readers through language and of talks, as this relationship is 

entered in the text area and what elements can be considered as the situation of 

competition between them. 

 When inserting the reader in the context of Economic Journalism - 

emphasizing the evolutionary process of subfield and their specific - and in web 

journalism features - understanding that the relationship between the product and the 

reader moves through the support - relate the elements present in the discourses of each 

the webjournals to the position occupied by each of them in a highly competitive area. 

 With the deepening crisis in September 2008, there are the summits of the G-

20, meeting of presidents and prime ministers of the twenty largest world economies, 

in search of solutions to medium and short term. The five summit meetings held 

between 2008 and 2010, the period considered the height of the crisis, served as 

reference for our analysis. 

 The web journalism characteristics, the specifics of JE and concepts of 

Discourse Analysis assist in understanding how the Brazilian Economic Journalism 

built discourses on the economic crisis of 2008 on the Internet, the characteristics of the 

two major webjournals in the country and what differ within the same area of 

competition. 

 

Key-words: Economic Journalism; webjournalism; economic crisis; G-20;   
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INTRODUÇÃO 

 

 O Jornalismo Econômico, tal como conhecemos hoje, é fruto de um processo 

de transformação gradativo, que se deu desde o surgimento da editoria no jornalismo 

impresso, em meados da década de 50, até os dias atuais. A consolidação desse processo 

na imprensa brasileira pode ser considerada recente, uma vez que a editoria passou a ter 

relevância dentro das redações apenas durante os anos de ditadura militar.  

 A abertura econômica do Brasil nos fins dos anos 80 e início dos 90 simbolizou 

para o Jornalismo Econômico um direcionamento de sua abordagem para o público 

geral, dando origem ao que foi chamado de “jornalismo de serviços”. No entanto, ao 

longo das últimas duas décadas, o que se observa é um movimento contrário, voltando 

o JE aos mercados financeiro e bancário.  

 Em 2008, com a eclosão da crise econômica internacional, o noticiário 

econômico ganhou as primeiras páginas dos jornais, na tentativa de inserir o leitor em 

um universo até então desconhecido dos brasileiros: o mercado de hipotecas norte-

americano. A partir desse ponto, temos uma série de acontecimentos econômicos que 

vão culminar em uma globalização da crise americana, com efeitos devastadores nos 

mercados financeiros em todo o mundo. 

 Embora o jornalismo brasileiro não faça distinção entre “crise financeira” e 

“crise econômica”, o que se viu em meados do ano de 2008 foi uma crise econômica 

nos Estados Unidos que se transformou em crise financeira mundial. A primeira 

caracteriza-se pelos efeitos na economia real, atingindo taxas de produção, emprego e 

qualidade de vida da população. A segunda, necessariamente, está relacionada aos 

mercados financeiros, bolsas de valores e operações interbancárias.  

 Ao longo dos meses que seguiram a quebra do banco americano de 

investimentos Lehman Brothers, a crise financeira ganhou proporções internacionais 

devido, principalmente, a internacionalização dos mercados e a ausência de sistemas 

regulatórios e de fiscalização financeira. O “setembro negro”, como ficou conhecido o 

mês de setembro de 2008, representou um marco negativo para os mercados de todo o 

mundo, proporcionando uma crise sistêmica comparada pela imprensa à crise de 1929. 
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 O G20, reunião dos presidentes das vinte maiores economias mundiais, surge 

nesse contexto como espaço único para discussão e definição de diretrizes a serem 

seguidas pelos países membros, como meio de contornar os efeitos da crise e impedir 

que as consequências se alastrassem ainda mais. As reuniões de cúpula têm por objetivo 

traçar metas de controle e regulação dos sistemas financeiros internacionais, 

controlando as atividades, garantindo um crescimento sustentável e auxiliando os países 

mais atingidos pela crise. 

 O Brasil, dentre os países do G20, apresenta características peculiares. Antes 

da crise de 2008, os índices indicavam crescimento pleno, aumento da distribuição de 

renda e desenvolvimento econômico satisfatório. Considerado como um dos países 

emergentes, a crise econômica chega ao país devido à interdependência do mercado 

financeiro mundial, principalmente dos Estados Unidos. 

 Essa relação de interligação entre os mercados financeiros de todo o mundo 

será o fator preponderante para o alastramento da crise e a transformação desta em uma 

crise econômica de proporções globais. O que ocorre daí em diante é uma divisão entre 

os países mais ou menos atingidos, uma vez que todos (mesmo que indiretamente) terão 

as suas economias afetadas. 

 Nesse contexto, o webjornalismo é uma das principais ferramentas de acesso 

à informação sobre a crise mundial e desempenha um papel fundamental da 

disseminação dos dados econômicos durante o período. Nosso objetivo consiste em 

demonstrar como os dois principais webjornais do Brasil – Folha e Estadão – 

apresentam a cobertura da crise econômica e quais os aspectos considerados relevantes 

pelo webjornalismo brasileiro sobre o assunto. 

 Os estudos a respeito do Jornalismo Econômico na web ainda são incipientes 

e poucos deles se dedicaram à análise dos webjornais. Pretendemos apresentar quais as 

estratégias traçadas pelos webjornais nos anos de auge da crise, compreendidos entre 

2008 e 2010, estabelecendo um comparativo entre as abordagens e suas principais 

divergências. 

 Para compor a análise, no primeiro capítulo, apresentamos um breve histórico 

do Jornalismo Econômico. O surgimento dos jornais do comércio, as primeiras editorias 

de economia nos principais jornais brasileiros, a linguagem utilizada e as características 

do subcampo são elencados para inserir o leitor nas especificidades do JE. A partir daí, 
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direcionamos a uma introdução à área econômica, para compreensão do processo 

evolutivo da crise econômica de 2008, desde o ápice da crise dos subprimes norte-

americana até a criação do G20. 

 O segundo capítulo dedica-se a apresentação da análise dos discursos e ao 

webjornalismo. No primeiro momento, expomos os conceitos que irão nortear parte da 

análise, tal como os conceitos de posicionamento discursivo, enunciação, enunciador 

et. A partir da visão de Eliseo Verón (2004), estabelecemos como é possível 

compreender as estratégias de um dado veículo pelos rastros deixados no discurso.  

 Entendemos aqui que, além de uma relação contratual que se estabelece com 

o leitor, as estratégias traçadas pelos webjornais vão interferir diretamente nas posições 

assumidas em um ambiente de concorrência. A identificação do leitor-modelo ou ideal 

de cada um dos webjornais e os traços discursivos na superfície dos discursos nos 

permitirão compreender quais são esses posicionamentos estratégicos assumidos e 

como eles interferem na disputa das organizações por uma mesma fatia do mercado. 

 Apesar de utilizarmos métodos da Análise de Conteúdo, como índices de 

frequência, ocorrência de temas e aspectos quantitativos, optamos pelo 

desenvolvimento teórico da Análise dos Discursos, por entendermos que as 

particularidades desta contribuirão para a compreensão dos resultados obtidos. A 

relação entre a Análise de Conteúdo e dos Discursos nos permitirá identificar quais as 

estratégias estabelecidas pelos webjornais (quantitativa e qualitativamente) e como a 

crise econômica foi construída por cada um deles. 

 Ainda neste capítulo, apresentamos o processo evolutivo do webjornalismo no 

Brasil, suas especificidades e características principais. A compreensão das 

funcionalidades permitidas pela web ajuda-nos a pensar como a análise dos discursos 

pode ganhar ainda mais complexidade em um ambiente que permite diversos “percursos 

possíveis”. 

 A análise do percurso discursivo produzido pelo Estadão está no terceiro 

capítulo, a partir de um breve histórico do jornal e de suas principais características na 

web. Aqui, propomos uma análise cronológica, em que será possível acompanhar os 

diferentes posicionamentos do webjornal ao longo do período analisado e compreender 

como que se deu sua trajetória discursiva a respeito da crise econômica internacional. 
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Seguindo a mesma lógica do capítulo anterior, o quarto capítulo apresenta os mesmos 

aspectos sobre o webjornal da Folha.  

 Nas considerações finais, optamos por apresentar o comparativo necessário 

entre as trajetórias discursivas dos dois webjornais, ressaltando suas divergências e 

apresentando as características que norteiam a construção discursiva de cada um deles. 

A comparação entre os dois produtos permitirá ao leitor compreender como que os 

percursos discursivos sobre um mesmo tema podem divergir, como se apresentam as 

notícias de cada um deles, de acordo com as características inerentes ao webjornalismo 

e que fatores são determinantes nessa construção para o posicionamento estratégico do 

webjornal em um cenário de concorrência direta. 

 Através do conceito de posicionamento discursivo discutido por Ferreira 

(2011), avançamos no sentido de compreender como que as trajetórias discursivas 

interferem diretamente na posição de uma determinada organização jornalística em 

detrimento de outra. Entendemos aqui que, além dos critérios de noticiabilidade, das 

formas e dos discursos distintos entre os meios de comunicação, a concorrência entre 

duas organizações por um mesmo nicho mercadológico está relacionada às construções 

dos discursos ao longo do tempo, ao leitor-modelo estabelecido pelos webjornais e às 

inter-relações contratuais que se estabelecem entre eles.  

 Sendo assim, este trabalho se propõe a demonstrar as convergências e 

divergências das coberturas dos webjornais da Folha e Estadão quanto à crise 

econômica internacional, desde os aspectos característicos do webjornalismo até às 

construções discursivas apresentadas pelos webjornais. Essa análise nos permite 

compreender porque que um webjornal alcança um posicionamento mercadológico 

maior que o outro e quais os fatores que levam um dado leitor a optar por um deles, 

mesmo quando estes se apresentam num ambiente de concorrência interdiscursiva. 
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1 JORNALISMO ECONÔMICO NO BRASIL: DA CONSOLIDAÇÃO A 

CRISE DE 2008 

 

 A presença do noticiário econômico nas páginas de jornais da grande imprensa 

está intimamente relacionada ao processo de abertura econômica ocorrida no Brasil 

após os anos 1950 e, posteriormente, durante a década de 1970. Através de um 

retrospecto do processo evolutivo do Jornalismo Econômico (JE) no Brasil, buscamos 

apresentar alguns motivos que influenciaram um desenvolvimento tardio da editoria no 

país e quais as principais características do JE apresentado hoje.  

 O foco desse capítulo se constitui em inserir o leitor na dinâmica do JE, desde 

o surgimento dos primeiros suplementos dedicados ao assunto, a criação das seções 

específicas de economia nos principais jornais e o uso da linguagem técnica (o 

economês) no noticiário. Para compreender o JE enquanto subcampo nos estudos do 

Jornalismo, buscamos identificar quais os movimentos e análises feitas sobre a editoria 

quanto às fontes utilizadas, as diferentes formas de cobertura e a função do jornalista 

econômico. 

 Em um segundo momento, para chegarmos à crise de 2008, optamos por 

apresentar as duas principais correntes da economia que definem o conceito de crise 

econômica e suas principais divergências. O conceito apresentado irá nortear o que será 

entendido como crise neste trabalho, as dinâmicas e efeitos conseguintes dela. 

 A crise de 2008, iniciada a partir dos subprimes nos Estados Unidos, será 

apresentada desde a sua origem, considerando como marco para o agravamento e a 

internacionalização, a quebra do banco de investimentos Lehman Brothers. A partir 

desse momento, a necessidade de uma ação “coordenada” entre os países desenvolvidos 

e os países emergentes ganha visibilidade com o G-20.  

 As reuniões de cúpula se transformaram em um fórum internacional para 

governança econômica, onde as principais tomadas de decisão para controle e 

estabilização financeira passaram a ser tomadas. Nesse sentido, a intenção é apresentar 

para o leitor a conjuntura que se criou durante os anos de auge da crise (2008 a 2010) e 

as principais ações que foram executadas a partir dela. 
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 Por fim, apresentamos a situação do Brasil nesse contexto, a conjuntura interna 

e como o Brasil foi afetado pela crise. Entendendo que além das medidas coordenadas, 

os países agiram também de forma independente, trazemos algumas das ações 

executadas pelo Governo brasileiro e quais as consequências diretas para o desempenho 

do país naquele momento.  

  

1.1  MODELOS E TRANSFORMAÇÕES: BREVE HISTÓRICO DO JE NO 

BRASIL 

 

 As notícias com informações econômicas estavam presentes nas páginas dos 

jornais desde o início da imprensa no Brasil. No entanto, o formato e o conteúdo 

distinguiam em muito do que se entende por Jornalismo Econômico hoje. Aylê-Salassiê 

Quintão, ao apresentar o histórico do JE no Brasil, afirma que, ainda nos anos 1950, a 

grande imprensa noticiava apenas pequenas notas com informações sobre produção, 

exportação, movimento de portos ou taxas cambiais, direcionadas ao comércio ou aos 

cafeicultores, especificamente. 

 Mesmo se referindo a temas econômicos, a grande imprensa não fazia 

distinção entre eles e as demais áreas, além de haver uma nítida preferência pela área 

de política. Segundo Quintão, a lógica que existia entre os editores dos principais jornais 

era de que as matérias oriundas dos setores comercial e industrial tinham caráter 

promocional e, por isso, deveriam ser tratadas como “matérias pagas” (QUINTÃO, 

1987, p.48). 

 A cobertura específica para temas econômicos só surgiria com os chamados 

“Jornais do Comércio”, com páginas dedicadas às atividades da indústria e do comércio 

e editados pelas associações patronais de alguns estados. Embora não alcançassem 

grandes tiragens e visassem a circulação em pequenas regiões ou nas cidades onde eram 

produzidos, os jornais do comércio ganharam prestígio entre as categorias patronais e, 

alguns deles, como o do Rio de Janeiro e do Recife, registraram períodos de grandes 

edições. 

 Durante a década de 1950, a economia brasileira passou por uma fase de 

expansão considerável, agregada a um processo de abertura ao capital estrangeiro e 
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adequação aos princípios de um capitalismo cada vez mais forte no exterior. Esse 

movimento da economia proporcionou a modernização da imprensa brasileira, o que 

não incluiu os jornais do comércio. A estagnação desses jornais se deu, principalmente, 

por dois motivos: às fontes de receitas, que advinham dos “editais de cartório, protestos, 

atas de assembleias, balanços de empresas, ou comunicados de empresas ao público” 

(1987, p.48) e ao conservadorismo editorial e tecnológico. Com isso, os jornais do 

comércio não acompanharam o movimento crescente da imprensa brasileira e 

começaram a perder espaço, mesmo entre os industriais e comerciantes. 

 Quintão descreve as principais características do JE até meados da década: 

 

observa-se, então, que o Jornalismo Econômico praticado até a metade da 

década de 50 é representado principalmente pelo colunismo – jornalismo 

mais analítico que noticioso – e ocupa um reduzido espaço nas páginas dos 

jornais. Num primeiro momento, é exercido por estrangeiros especializados 

em economia internacional e, em seguida, por brasileiros também com 

formação econômica, mas que não têm no jornalismo sua principal atividade 

profissional. Todos mantêm vínculos empregatícios com o setor econômico 

público ou privado (QUINTÃO, 1987, p.51-52). 

 

 Nesse período, as notícias econômicas não apresentavam regularidade, muito 

menos “imparcialidade analítica”. De acordo com Quintão, as relações entre os 

colunistas e grandes atores da economia brasileira (ministros e autoridades) 

influenciavam no que era publicado e nas políticas econômicas aplicadas no país.  

 Ainda no fim da década de 1940, surge o Suplemento Comercial e Industrial, 

lançado em O Estado de S. Paulo ainda em 1949, o primeiro informativo de negócios 

com circulação regular do país. Com jornalistas estrangeiros, como o alemão Frederico 

Heller e os franceses Roberto Appy e Giles Lapouge, o Suplemento se torna uma 

referência em assuntos econômicos e, com uma postura política liberal, torna-se “um 

veiculador doutrinário, liberal, anticomunista”, na defesa de uma política econômica 

desenvolvimentista (QUINTÃO, Op.cit., p.51). 

 Somente na segunda metade da década de 50, a Folha de S. Paulo inicia a 

criação de um caderno específico para as notícias econômicas, chamado de Caderno de 

Economia e Finanças, quando, finalmente, começam a aparecer notícias sobre fatos e 

não apenas colunas. Também nesse período, Cláudio Abramo, em O Estado de S. Paulo, 
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cria uma nova Seção de Economia, mesmo com a existência do Suplemento, contando 

com a contribuição de Heller, Appy e a presença de Geraldo Banas. 

 A chegada de um novo modelo econômico, centrado na abertura econômica 

internacional, em oposição à política nacionalista implantada por Getúlio Vargas até 

então, fez com que o período de governo de Juscelino Kubistchek representasse um 

momento de mudanças para o desenvolvimento do país e a chegada de novos 

personagens no incipiente Jornalismo Econômico.  

 É somente na década de 60, com o golpe militar de 1964, que o JE no Brasil 

começa a ganhar as características reconhecidas até hoje. De acordo com Quintão, que 

entende o golpe militar como o momento decisivo para o desenvolvimento do 

Jornalismo Econômico no Brasil, os motivos que levaram a editoria a se tornar uma das 

principais áreas na década de 80, estavam intimamente relacionados ao ‘milagre 

econômico’ do governo militar e à tentativa de convencimento do povo brasileiro de 

que as bem-aventuranças econômicas compensavam os malfeitos dos militares à época 

(QUINTÃO, 1987, p.40). 

 Ao analisar a evolução do jornalismo de economia no Brasil durante o período 

de ditadura, Hérica Lene reafirma a importância dada pelos militares à editoria de 

economia.  

 

O discurso oficial do governo concentrava-se em tecer elogios aos seus feitos 

na área econômica. [...] Fundamentava-se na informação de economia e 

apoiava-se nos diversos indicadores de crescimento, na palavra e cálculos 

econométricos dos tecnocratas e uma censura violenta aos meios de 

comunicação (LENE, 2013, p.42-43).  

 

 A política econômica aplicada pelos militares, aliada à censura aos assuntos 

políticos, fez com que a editoria de economia não somente ganhasse importância como 

passasse a atrair um maior número de jovens jornalistas. Segundo Alzira de Abreu 

(2001), esse movimento se deu porque as editorias de economia passaram a ser 

utilizadas como espaço de “resistência à ditadura” e como expressão de um 

posicionamento político.  

 Nesse período, surge o Panorama Econômico, caderno especial do jornal O 

Globo elaborado pela editoria de economia para concorrer com a Revista Econômica do 
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Jornal do Brasil, demonstrando a importância que os assuntos econômicos ganharam 

na época e como os diferentes grupos de mídia se posicionavam a respeito das questões. 

Abreu aponta que através da análise dessas publicações era possível perceber os 

alinhamentos dos jornais com o programa econômico do regime militar, mesmo aqueles 

que se contrapunham politicamente (ABREU, 2001, p.10-11).  

 Durante as décadas de 60 e 70, é possível observar com clareza a importância 

das grandes organizações de comunicação do país. As primeiras editorias específicas 

de economia surgiram nos principais jornais brasileiros (Gazeta Mercantil, Folha da 

Tarde, O Estado de São Paulo, O Globo e Jornal do Brasil) que possuíam o maior 

número de jornalistas (maioria deles, sem qualquer especialização na área). No rádio e 

na televisão, a informação econômica diária é inaugurada pelas principais redes de 

comunicação: Jovem Pan, Gazeta, Bandeirantes e CBN – no rádio; Gazeta, Record, 

Bandeirantes e Globo – na televisão (DE RESENDE, 2005, p.60). 

 A posição ocupada por essas organizações no cenário da imprensa brasileira e 

o capital simbólico representado por elas estão diretamente relacionados às tomadas de 

posições assumidas pelos jornalistas que se tornaram os principais nomes de referência 

no subcampo do Jornalismo Econômico. Aloysio Biondi, Joelmir Betting, Geraldo 

Banas, Celso Ming, Paulo Henrique Amorim, Luiz Nassif, Paulo Kupfer, Miriam 

Leitão, Bernardo Kucinski, entre outros, tiveram passagens significativas por uma (ou 

mais) dessas organizações, onde construíram uma posição de destaque tanto na editoria, 

quanto na própria redação. 

 Durante todo processo de consolidação do JE, é possível observar a influência 

direta das medidas públicas estabelecidas pelo Governo e os desdobramentos da política 

econômica aplicada ao longo dos anos (CALDAS, 2008, p.12-19; BASILE, 2002, p.72). 

No Brasil, até o final dos anos 50, não havia imprensa dita independente. A pauta era 

definida politicamente e o jornalista dependia necessariamente do Estado, desfrutando 

de privilégios para construção das matérias.  

 Nos dias de hoje, Caldas afirma que, com exceção de algumas regiões do país, 

onde os principais veículos de comunicação ainda pertencem a famílias com influência 

política, após a redemocratização, foram inibidas práticas de adesismo político ou 

favorecimento econômico (2008, p.28). No entanto, Kucinski afirma a existência de 

“padrões ideológicos no jornalismo econômico”, pelo oficialismo na cobertura da área 
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ou pelas teorias econômicas dominantes no período (2000, p.184), o que acaba por 

evidenciar uma certa dependência das fontes oficiais e a manutenção de determinados 

privilégios. 

 Apontando como exemplo a campanha pelas privatizações ocorrida em 

meados de 90, “em que todos os meios de comunicação de massa adotaram a mesma 

posição apesar de a sociedade civil estar dividida”, Kucinski declara que 

 

o oficialismo se coaduna com o elitismo na cobertura, com o entendimento 

de que as grandes empresas e seus executivos são os protagonistas principais 

da narrativa jornalística. Assim como são privilegiadas as economias mais 

poderosas em detrimento das mais pobres, mesmo que sejam muito mais 

populosas [...]. O elitismo decorre também de serem os executivos e altos 

quadros do governo as fontes mais usadas pelo jornalista (KUCINSKI, 2000, 

p.185). 

  

 A análise histórica feita por Aylê-Salassiê Quintão sobre o Jornalismo 

Econômico no Brasil relata uma estrutura de imprensa intrinsecamente relacionada ao 

Governo – principalmente à época da ditadura militar – e à burguesia dominante. 

Quintão descreve a implantação de um jornalismo “publicitário”, onde as mensagens 

devem ser claras e uniformes, de acordo com os padrões e expectativas existenciais 

burguesas (1987, p.43).  

 Em diferentes momentos da história do Jornalismo Econômico, é possível 

observar correlações entre o Estado e os proprietários dos grandes jornais e, 

posteriormente, conglomerados de comunicação. Ainda na década de 50, Quintão 

ressalta a aproximação entre Assis Chateaubriand e Getúlio Vargas quanto a expansão 

da rede de comunicação dos Diários Associados. Quintão afirma ainda que, na década 

de 60,  

 

os assuntos de economia são divulgados com uma linguagem cheia de 

jargões políticos e reinterpretados pela imprensa de acordo com as 

conveniências ou linha partidária de cada jornal. Os próprios donos dos 

jornais estão envolvidos nessa retórica política. [...] Gozam também do 

privilégio de taxas de câmbio especiais para a importação do papel 

(QUINTÃO, Op.cit., p.59). 
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 O histórico dos grandes jornais e as relações que se estabelecem entre os 

proprietários, políticos e grandes empresários são apresentadas por Quintão como um 

dos fatores que os transformaram em veículos de referência no país (Op.cit., p.130 – 

132). Ainda nos dias de hoje, é possível observar as ligações políticas com os diferentes 

conglomerados de comunicação, o que interfere direta ou indiretamente na cobertura do 

setor econômico, abordado no Brasil através das correntes econômicas em voga e dos 

vieses políticos (KUCINSKI, 2000, p.188-192). 

 O processo de reabertura econômica e política do país no fim dos anos 80 não 

diminui a atenção dada ao jornalismo de economia pela imprensa brasileira. Pelo 

contrário, os grandes jornais descobrem um novo filão a ser explorado, é acompanhado 

pelas redes de TV e rádio e as editorias de economia ganham um novo foco: informar 

os brasileiros sobre as mudanças econômicas num cenário de reabertura política.  

 

1.2 LINGUAGEM NO JORNALISMO ECONÔMICO: AS BARREIRAS DO 

ECONOMÊS 

 

 Hérica Lene (2013) afirma que o jornalismo de economia passou por, pelo 

menos, três movimentos importantes no fim do século XX: de uma fase de propaganda 

econômica do governo militar para outra mais pedagógica e voltada aos cidadãos nos 

anos 1980 e, na década de 1990, para um jornalismo a serviço da economia virtual e do 

mercado (LENE, 2013, p.13).  

 O jornalismo pedagógico, ao qual a autora se refere, corresponde às duas 

últimas décadas do século XX, quando o Brasil inicia o processo de reabertura 

econômica e política, sofre um surto inflacionário e declara a moratória. Até meados 

dos anos 1990, a principal preocupação dos governos era o controle da inflação. Para 

Lene, o jornalismo de economia brasileiro nesse período,  

 

adotou um direcionamento mais pedagógico, que se estabelece por meio  de 

uma linguagem menos tecnicista. O jornalismo passou a atender a uma 

demanda crescente do leitor [...]. O jornalista dessa área, por sua vez, passou 

a atuar voltado para atender a um leitor “consumidor-espectador-cidadão” 

(LENE, 2013, p.336). 
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 Com oito planos anti-inflacionários e quatro presidentes desde o início do 

regime civil até o fim do século XX, os jornalistas de economia e a imprensa de forma 

geral acompanharam os movimentos e buscaram se adequar aos novos cenários. Desde 

a aproximação dos leitores com a popularização das publicações - explicando à 

população como lidar com os novos planos, a poupança e calcular a inflação - até uma 

adesão aos princípios neoliberais em voga no país a partir dos anos 1990. 

 Ainda de acordo com Lene, as últimas duas décadas do século XX foram 

significativas para o jornalismo de economia nas redações devido a diversos fatores 

conjunturais. Ela aponta que, 

 

nesse período, ocorreram fatos marcantes no contexto político-econômico 

do país: redemocratização; promulgação da 8ª Constituição brasileira; 

mandatos de quatro presidentes da República; 13 ministros da Economia; 

oito planos econômicos anti-inflacionários de grande alcance e cinco trocas 

de moeda, que mexeram nas relações econômicas, na vida e no bolso de 

milhares de brasileiros (LENE, 2013, p.171). 

  

 É importante analisar que as mudanças históricas, nos cenários citados, foram 

responsáveis pelas alterações no modo de produzir o Jornalismo Econômico, uma vez 

que, diferente do período do “milagre econômico”, a necessidade que se apresentava 

era por um tipo de jornalismo que se aproximasse do público de forma geral. Os jornais 

de grande circulação passaram a exigir dos jornalistas de economia uma linguagem com 

menos “economês” e mais didatismo (CALDAS, 2008, p.21).  

 Para a jornalista Paula Puliti, o sentido é inverso e o movimento em direção ao 

mercado é sinalizado desde a segunda metade da década de 1980. Quando o país inicia 

seu trajeto de redemocratização política e a adoção de novas políticas econômicas, o 

noticiário sofre o que ela chama de financeirização – a adoção quase absoluta de temas 

associados ao neoliberalismo (PULITI, 2010, p.2). Segundo Puliti, esse ‘novo modelo’ 

de jornalismo de economia estaria inserido nesse sistema neoliberal, onde as 

disposições estão inscritas e as tomadas de posição estão intimamente relacionadas ao 

mercado e à concorrência. 
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 Em seu trabalho sobre a financeirização do jornalismo de economia, Puliti 

descreve o processo pelo qual essa editoria tem passado nos últimos anos, alinhando o 

discurso reproduzido aos interesses de determinados grupos, principalmente, do 

mercado financeiro. A partir da análise da autora, é possível observar o avanço 

significativo da influência dos agentes financeiros no processo de construção do 

noticiário econômico, desde a definição das pautas abordadas pela editoria de economia 

dos principais jornais brasileiros até o que ela chama de “fontes viciadas”, as mesmas 

fontes do mercado que falam dele para ele. 

 Os trabalhos de Lene (2013), Puliti (2010) e Lopes (2003) apontam para a 

predominância das fontes oficiais, seguidas pelos agentes financeiros (“os mesmos 

financistas que estão sempre disponíveis e falam bem”). A principal consequência, 

segundo Puliti, consiste no endossamento por parte da imprensa de um discurso 

“ortodoxo econômico” pertencente a grupos específicos da sociedade, que é passado 

para o público como a “única chance, sem alternativa”.  

 Quando se trata da linguagem no Jornalismo Econômico, há uma discussão 

entre os pesquisadores da área quanto à adequação ao público. O mesmo jornalismo 

criticado pelo excesso de oficialismo nas fontes e jargões específicos que deram origem 

ao ‘economês’, também é criticado quando, ao aproximar de um público mediano, 

simplifica o significado dos termos econômicos e acaba por reduzir a economia à análise 

de fatos isolados. Além disso, o relacionamento do jornalista com a fonte, o 

posicionamento ideológico da empresa ou do próprio jornalista, se a publicação está 

voltada para o público geral ou especializado, acrescenta-se ao desafio da tradução da 

economia e à necessidade da informação mais instantânea e objetiva.  

 O termo “economês” foi cunhado pelo jornalista Carlos Lacerda quando 

referia-se à linguagem técnica e de difícil compreensão utilizada pelos economistas na 

época. Segundo Kárita Francisco, com o processo de ascensão do jornalismo de 

economia, os jornalistas que criticavam essa linguagem passaram a adotá-la, muitas 

vezes por não saberem traduzir os termos ao público geral (FRANCISCO, 2007, p.6).  

 Para a maioria dos autores, o “economês” é uma herança histórica e 

consequência do mau uso da linguagem pelo próprio jornalista, da falta de 

especialização dos jornalistas que trabalham com economia e, em alguns casos, da 
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ausência de tradução de termos específicos. Não raro é possível encontrar textos com 

referências em outros idiomas, siglas sem explicação ou de difícil compreensão.  

 No entanto, Francisco (2007) aponta também para o risco que se corre ao tentar 

simplificar os termos econômicos, empobrecendo o texto e alterando o sentido pela 

ausência de contexto. Nesse sentido, o trabalho de Maria Lúcia Jacobini (2008) é uma 

referência. Ao analisar a utilização do termo “mercado” no jornalismo de economia dos 

grandes jornais brasileiros, ela identifica um tratamento simplista e reducionista, 

fugindo “da sua definição mais completa de reunião do mecanismo de oferta e demanda 

de mercadorias para ficar voltado apenas ao mercado financeiro” (JACOBINI, 2008, 

p.191).  

 Ela afirma ainda que a simplificação do termo é fruto do próprio jornalismo 

econômico e dos privilégios dados à visão do mercado financeiro.  

 

Esse uso frequente determina que a simplificação do termo é mecanismo 

recorrente no jornalismo econômico, pois o mercado passa a ser reduzido 

realmente ao mercado financeiro, que funciona como fonte e agente dos 

mecanismos retratados na matéria, fugindo de uma conceituação mais 

ampla, como de mercados de trabalho ou mercadorias (JACOBINI, 2008, 

p.206).  

 

 Segundo Sidnei Basile, a dificuldade encontrada nas matérias econômicas 

existe porque “há matérias chatas, feitas por repórteres chatos e editores chatos para 

publicações chatas” (BASILE, 2002, p.7). Para Suely Caldas, criou-se o mito do 

jornalismo econômico como chato, elitista e voltado somente para economistas e 

grandes executivos, principalmente devido à falta de preparo dos próprios jornalistas. 

Segundo ela,  

 

quem por vezes pode tornar o jornalismo econômico difícil e chato é o 

próprio jornalista. Isso ocorre quando o repórter ouve das suas fontes de 

informação uma série de explicações técnicas, um amontoado de expressões 

específicas (...) que realmente bem poucos entendem (às vezes, nem mesmo 

ele, repórter) e se limita a transcrevê-las nesse mesmo jargão, o chamado 

‘economês’ (CALDAS, 2008, p.9).  
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 Mito ou não, alguns autores admitem que, somado a esses fatores, há uma 

preparação cada vez maior das agências e assessorias para lidar com os dados 

econômicos, produzindo relatórios para a imprensa e gerando a reprodução de um 

discurso técnico e acrítico (PULITI, 2010, p.9). Não somente na questão dos termos 

específicos, mas no trato com os números, Lopes afirma que o uso excessivo destes e 

uma análise puramente tecnicista são utilizados para atribuir uma dada credibilidade ao 

jornalista da área. Essa argumentação, segundo ele, é fruto de  

 

um compartilhamento crescente de valores, crenças, mecanismos de 

convencimento e persuasão entre o jornalismo e a retórica da economia. Esse 

intercâmbio gera códigos próprios, critérios de noticiabilidade (entre os 

quais podem estar as quantificações), cuja utilização muitas vezes releva o 

interesse e as possibilidades de entendimento, por parte do leitor, 

caracterizando uma autonomização desses códigos, nas rotinas de produção 

da notícia (LOPES, 2003, p.6)  

 

 A adoção dessa linguagem e a reprodução desse discurso “técnico e acrítico” 

faz parte da ideologia neoliberal aplicada ao jornalismo que levou a uma ideologização 

da cobertura macroeconômica e, simultaneamente, a uma expansão do jornalismo de 

negócios. Kucinski resume: 

 

o jornalismo econômico, veículo por excelência dessa nova ideologia, 

tornou-se o principal agendador do debate político. Assim, a disfunção de 

uma linguagem talvez tenha uma função ideológica. Um jornalismo que não 

propõe a explicar e sim a seduzir (KUCINSKI, 2010, p.14-15). 

 

 Para alguns autores que trabalham com o jornalismo de economia, como Suely 

Caldas (2008), Bernardo Kucinski (2000) e Aylê-Salassiê Quintão (1987), o 

desinteresse dos jornalistas pela área se deve à dificuldade de aproximar os dados 

econômicos à vida do cidadão comum. Para Kárita Francisco (2007), existe um dilema 

entre as rotinas produtivas estabelecidas pela profissão – como a falta de tempo para 

melhor apuração da notícia e a falta de acesso a outras fontes que não as oficiais – e as 

exigências impostas pela editoria – como a busca de termos que simplifiquem a 

linguagem especializada e a apresentação da economia como um processo 

contextualizado. 
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 Ao pensar na recepção ou no público-alvo do Jornalismo Econômico, Kucinski 

ressalta que o jornalismo de economia não deveria fugir do objetivo comum do 

jornalismo: de levar a informação a todos. Os princípios de clareza e objetividade que 

devem nortear a produção jornalística, não devem ser diferentes na economia, 

compreendendo esta como um processo. 

 É importante que o jornalista compreenda a sua função e a distinção entre a 

ciência econômica e jornalismo econômico. Enquanto a primeira se estabelece como 

campo científico específico, onde há suas próprias regras e trocas simbólicas, o 

segundo, deve ser uma tradução da informação, obedecendo os critérios básicos de 

noticiabilidade estabelecidos para o jornalismo e direcionado ao público em geral. 

Kucinski afirma que o “desafio do jornalista está em reportar, analisar e transmitir 

opiniões de economistas e governo, sem usar linguagem que as pessoas comuns não 

entendam, e sem violar os conceitos criados pela linguagem dos economistas” (2000, 

p.168). 

 A preocupação apresentada pelo autor quanto a constituição do JE diz respeito 

à formulação da linguagem pelos economistas e a distinção entre esta e o que é 

apresentado ao público geral. Tal como na própria economia, o JE não pode ser 

interpretado como episódios singulares, mas à luz de processos, leis e relações 

econômicas, onde os contextos sociais, culturais e políticos não podem ser ignorados e 

devem estar relacionados ao conteúdo econômico. 

 

1.3 AS TEORIAS ECONÔMICAS E O CONCEITO DE CRISE 

 

 Para compreender o que foi a crise econômica internacional que atingiu o 

mundo capitalista a partir de 2008, é necessário se fundamentar em dois princípios 

básicos: primeiro, ter em vista que a economia não é um sistema isolado, mas uma 

ciência social entranhada nos sistemas políticos, sociais e culturais de uma determinada 

localidade; segundo, a importância dos Estados Unidos, enquanto principal mercado 

financeiro mundial e precursor da crise de 2008. 

 Bernardo Kucinski (2000) afirma que, ao tratar do JE, é preciso, antes de 

qualquer análise, entender a economia como processo, influenciada por contextos 
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específicos, sujeito a lógicas internas, leis e diretrizes. A ideia de uma sociedade só pode 

ser completa a partir da compreensão dos fatores sociais, econômicos, políticos e 

culturais que a compõem e esses fatores não podem ser interpretados isoladamente. 

Como ressalta o historiador Karl Polanyi, ao analisar as relações entre mercado e 

sociedade, “não pode existir sociedade que não possua algum tipo de economia 

substantiva. [...] Reduzir o âmbito do econômico especificamente aos fenômenos de 

mercado é eliminar a maior parte da história humana” (POLANYI, 2012, p.48). 

 Dentro da teoria econômica, é possível definir o conceito de crise econômica 

a partir de visões antagônicas. A corrente marginalista da economia compreende “crise” 

como “um desequilíbrio entre produção e consumo, localizados em setores isolados”. 

Dessa forma, na economia capitalista, as crises econômicas características seriam as de 

superprodução (como a ocorrida em 1929) e se constituiriam como  

 

uma fase regular do ciclo econômico, caracterizada pelo excesso da 

produção sobre a demanda, primeiro no setor de bens de capital e, em 

seguida, no setor de bens de consumo. Em consequência, há queda brusca na 

produção, falência de empresas, desemprego em massa, redução de salários, 

lucros e preços etc. (SANDRONI, 1994, p.142). 

 

 Já nas teorias marxistas, ainda segundo Sandroni, as crises são frequentes e 

mais fortes na economia capitalista na tentativa de levar à ruptura do sistema, uma vez 

que a concentração do capital e a pauperização da classe trabalhadora intensifica a luta 

de classes. Dentro da lógica dos ciclos econômicos, a crise advém após um período de 

prosperidade (boom), quando “os fatores de produção estariam plenamente ocupados”.  

A crise econômica, então, se caracterizaria por um período de recessão, onde haveria 

um aumento crescente dos preços, uma desorganização no mercado financeiro e de 

capitais e, necessariamente, a contração da economia, quando a taxa de crescimento da 

renda nacional decresce.  

 Alguns teóricos da Economia Política da Comunicação, nos estudos sobre as 

relações entre o Jornalismo Econômico e a crise de 2008, entendem a bolha hipotecária 

norte americana e os desdobramentos seguintes como fruto de ações criminosas, 

premeditadas e corroboradas pela grande mídia internacional. Nessa perspectiva, eles 

acreditam que o termo “crise” não se aplica, uma vez que não foi um movimento 
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inexorável da economia mundial1. No entanto, para este trabalho, consideraremos o 

termo “crise” a partir das definições econômicas, compreendendo que (intencionais ou 

não) os efeitos sentidos pela economia mundial após a bolha hipotecária correspondem 

às características de uma crise econômica de proporções globais. 

 Ao investigar o fenômeno das crises no ciclo econômico, o economista Joseph 

Schumpeter afirma que  

 

Em primeiro lugar as crises podem ou não ser um fenômeno uniforme. Os 

colapsos peculiares do desenvolvimento, que conhecemos pela experiência 

e descrevemos como crises, aparecem sempre, mesmo às mentes ingênuas, 

como formas de um único fenômeno. Todavia, essa homogeneidade das 

crises certamente não vai longe. Pelo contrário, existe principalmente apenas 

numa similaridade dos efeitos sobre o sistema econômico e sobre os 

indivíduos, e no fato de que certos eventos habitualmente ocorrem na 

maioria das crises (SCHUMPETER, 1997, p.206). 

  

 Segundo ele, é claro o fato de as crises estarem ligadas à economia, mas não é 

óbvio que esteja intrinsecamente ligada à natureza econômica e afetando diretamente o 

funcionamento dos fatores econômicos (SCHUMPETER, 1997). Uma crise seria o 

processo pelo qual a economia se adapta às novas condições de existência. 

 Uma das principais discussões nas teorias econômicas diz respeito à 

intervenção ou não do Estado na economia. Enquanto os economistas marginalistas, 

consideram que a economia só pode (e deve) crescer através da autorregulação do 

mercado, “a mão invisível”, a teoria keynesiana defende a intervenção do Estado na 

economia, controle da especulação, da produção e da distribuição de renda e emprego. 

 A teoria keynesiana foi desenvolvida ao longo da crise de 1929 (crise de 

superprodução nos Estados Unidos que desencadeou uma crise econômica internacional 

sem precedentes nos países capitalistas) com o intuito de prevenir o sistema capitalista 

de novas crises semelhantes. Não à toa, durante a crise de 2008, foi possível observar a 

                                                 
1 ROCHA, B.L.; ROSA, A.M.; JOÃO, A.G.; BARRETO, R.C. O jornalismo econômico como porta-voz 

do capital financeiro. In: Desvelando a farsa com o nome de crise: uma análise do capital financeiro 

pela economia política. ROCHA, B. L.; SANTOS, A.D. (Orgs.). Porto Alegre: Deriva, 2014. Alguns 

autores produziram uma série de artigos a respeito dos efeitos seguintes à bolha hipotecária nos Estados 

Unidos para a Zona do Euro. A partir da perspectiva da Economia Política da Comunicação, eles 

defendem que houve um movimento coordenado e premeditado que gerou graves efeitos econômicos e 

sociais para os países da Zona do Euro, além de uma cobertura irresponsável e cúmplice da grande mídia 

internacional. 
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influência keynesiana nas medidas conjunturais tomadas pelos principais grupos de 

cooperação econômica internacional, afim de conter a recessão econômica. 

 As conclusões de Keynes para a crise de 1929 tornaram-se um referencial para 

pensar soluções para a então emergente crise dos subprimes2. Quando a crise imobiliária 

dos Estados Unidos chegaram às grandes indústrias, bancos de investimento, 

seguradoras e ao mercado financeiro, a pressão internacional passou a girar em torno 

do FED (Federal Reserve System), o Banco Central americano, para que houvesse uma 

intervenção do Estado americano na economia nacional. 

  

                                                 
2 A denominação subprimes identifica os contratos de hipoteca que não preenchiam os requisitos mínimos 

necessários para que a operação contasse com as garantias oferecidas a contratos dessa natureza. (Ver 

ANBIMA. O G20 e a reforma da regulação financeira. Associação Brasileira das Entidades dos 

Mercados Financeiro e de Capitais. Rio de Janeiro, ANBIMA, 2011). 

Figura 1 - A economia global continua a se expandir em ritmo acelerado, liderada pelos mercados 

emergentes. Desempenho dos anos de 2005 e 2006 e projeções do FMI para os anos de 2007 e 2008 

(Fonte: FMI – Perspectivas para a Economia Mundial). 
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 As medidas econômicas que se seguiram à crise dos subprimes nos Estados 

Unidos e à crise sistêmica conseguinte apenas confirmaram que, como resultado das 

políticas keynesianas, “o capitalismo poderia ser salvo usando-se corretamente o poder 

do Estado de tributar, gastar e tomar emprestado, ou seja, através de políticas fiscais”, 

além da intervenção direta através da injeção de moeda na economia nacional.  

 O cenário mundial antes da crise de 2008 correspondia a esse boom econômico. 

No período de 2003 a 2006, a taxa de crescimento mundial alcançou uma média de 

4,9%, segundo o Panorama da Economia Mundial (PEM) publicado em abril de 2007, 

pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). A perspectiva para economia mundial 

(World Economic Outlook), publicada em julho de 2007 também pelo FMI, aumentou 

em três pontos percentuais a previsão de crescimento mundial para os anos de 2007 e 

2008 e ilustrava um quadro de expansão global que só ocorreu anteriormente na década 

de 1970. 

 Os dados do Informe Anual do ano de 2007 também previram crescimento 

mundial satisfatório, mas já registravam desaceleração do crescimento nos Estados 

Unidos. Segundo o FMI, a economia americana cresceu de uma taxa anual de 2,5% no 

segundo semestre de 2006 a 0,6% no primeiro trimestre de 2007, mas ainda registrava 

crescimento nas taxas de emprego. 

 A crise econômica de 2008, objeto da nossa análise neste trabalho, tem origem 

nos Estados Unidos por questões endógenas, aquelas que são oriundas de fatores como 

superprodução, venda, crédito ou especulação. A “crise dos subprimes”, como ficou 

conhecida a crise dos EUA, surgiu da propagação dos problemas no mercado de 

hipotecas de alto risco, atingindo os mercados de crédito norte-americanos e gerando 

um efeito dominó no sistema financeiro em todo o mundo capitalista. 

 A perspectiva de baixo crescimento dos EUA, a crise creditícia, que passou a 

atingir os mercados de financiamento americanos, associados à alta dos preços dos 

alimentos e do petróleo foram os fatores primordiais para a propagação da crise. Em 

poucos meses, a crise se tornou “um mal-estar sistêmico gerado pela baixa qualidade 

do crédito, a perda de valor dos produtos de crédito estruturais e à falta de liquidez que 

acompanhou a desaceleração generalizada do sistema financeiro”3. 

                                                 
3 “La crisis continuó propagándose en medio de un creciente malestar sistémico generado por la 

diminución de la calidad del crédito, la pérdida de valor de los productos de crédito estructurados y la 
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 Durante maior parte do ano de 2008, as principais economias europeias, o 

Japão e os países de mercados emergentes (dentre eles, o Brasil) conservaram suas taxas 

de crescimento mesmo com a desaceleração mundial.  Porém, a partir de setembro de 

2008, com o pedido de concordata do banco de investimentos Lehman Brothers, o que 

se configurava como uma crise interna atingiu diretamente o mercado financeiro 

internacional e suscitou discussões a respeito do poderio de manutenção do capitalismo 

enquanto sistema, a ausência (ou restrições) à intervenção direta dos Estados na 

economia e as políticas internacionais. O que até certo ponto era analisado como uma 

crise setorial (no caso, o setor imobiliário americano) ganhou proporções internacionais 

e exigiu medidas diretas dos bancos centrais das principais economias mundiais. 

 O agravamento relativamente rápido e o alastramento da crise dos EUA para 

os demais países, principalmente as economias mais avançadas, expôs a fragilidade do 

processo de globalização financeira que vem se desenvolvendo desde a década de 1980. 

A integração dos mercados não foi acompanhada por medidas integradas de supervisão 

e controle, embora os relatórios das instituições financeiras internacionais, como FMI e 

o BIS (Banco de Compensações Internacionais), insistissem na obrigatoriedade da 

regulação das operações nacionais.  

 No entanto, a crise de 2008 demonstrou que essa fragilidade da inter-relação 

entre os mercados no sentido regulatório foi subestimada durante muitos anos. As 

preocupações estavam voltadas à possibilidade de compromisso com a integridade dos 

mercados em detrimento da estabilidade sistêmica. Isso se traduziu, até 2008, em 

medidas de cunho nacional para controle da economia, enquanto se fazia necessária a 

construção de “redes de segurança supranacionais”. Os Bancos Central Europeu e o 

Federal Reserve (Banco Central americano), embora rápidos, agiram de modo 

independente. 

 No contexto de agravamento da crise, no último trimestre de 2008, fez-se 

necessário um espaço de coordenação de políticas macroeconômicas internacionais, 

onde as ações de combate à crise fossem coordenadas entre os países atingidos. Até 

meados da década de 1970, a função de governança econômica internacional estava sob 

a coordenação do Fundo Monetário Internacional. 

                                                 
falta de liquidez que acompañaba el des apalancamiento generalizado del sistema financiero.” (FONDO 

MONETARIO INTERNACIONAL, 2008, p.14). 
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 A partir da Conferência de 1944, em Bretton Woods, o FMI se tornou 

responsável pelo monitoramento e administração do sistema de “câmbio fixo, mas 

ajustável” acordado entre os países que constituíam a Aliança das Nações Unidas e que 

buscavam criar regras e procedimentos para um sistema de pagamentos internacionais 

sem as limitações do padrão ouro e do câmbio flutuante. 

 As principais funções do FMI, depois de Bretton Woods, se constituíam em 

 

promover a cooperação monetária internacional; a estabilidade cambial; e o 

crescimento econômico e altos níveis de emprego, além de prover assistência 

financeira temporária aos países em fase de ajustamento do balanço de 

pagamentos e facilitar a expansão equilibrada do comércio internacional 

(BOLETIM, 2008, p.184) 

 

 Após o fim da Segunda Guerra, a ratificação do Acordo de Bretton Woods, o 

aumento gradativo no número de membros (185 países-membros ao final de 2008) e as 

mudanças ocorridas na economia internacional, o mercado internacional assumiu 

novamente o regime de flutuação cambial e buscava alguma coordenação política para 

que o câmbio deixasse de ser uma fonte de instabilidade macroeconômica. Para tanto, 

os países de economia mais avançada já não se mostravam dispostos a discutir as 

medidas no âmbito do FMI devido ao grande número de membros, o que reduzia a 

velocidade das tomadas de decisão, e, principalmente, por não desejarem submeter as 

decisões à instituição (ANBIMA, 2011, p.15). 

 Os G’s (do G5 ao G20) surgem como uma alternativa de espaço para 

coordenação política, onde deveriam ser buscadas soluções para problemas específicos, 

restrita a países mais relevantes no processo econômico global. Assim, eles se 

constituem como fóruns de natureza informal, sem qualquer mandato legal, envolvendo 

(a priori) somente as maiores economias do mundo. 

 

 À medida que a globalização financeira foi avançando, 

especialmente no último quarto do século XX, a importância dessas 

entidades tendeu a crescer acentuadamente, exatamente pela sua 

flexibilidade e pela possibilidade que oferecem de limitar a participação 

apenas àqueles países cuja opinião pode ter relevância para o problema 

específico a ser tratado (ou ser aceitável pelos outros participantes) 

(ANBIMA, 2011, p.15). 
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1.4 G-20, REUNIÕES DE CÚPULA E A CRISE DE 2008  

 

 O G-20 foi criado em 1999, ainda no âmbito do FMI, devido a uma sequência 

de crises: asiática, em 1997; russa, em 1998 e brasileira, em 1999. A iniciativa dos 

países mais avançados se deu principalmente como meio de conter a insatisfação dos 

países emergentes com o FMI e as exigências adotadas durante os períodos de crise, 

além de deter a ameaça de criação de fundos regionais como meio de não recorrer ao 

Fundo. 

 Mantendo a característica de grupo informal de discussão e consultas, a 

participação no grupo dependia de convite (sem critérios pré-estabelecidos)4, a 

representação dos vinte países caberia aos ministros das finanças e autoridades 

monetárias e a agenda seria definida em torno de temas financeiros e monetários.  

 O relatório divulgado após a primeira reunião do grupo5, em dezembro de 

1999, relembrava o acordo de Bretton Woods e reafirmava o compromisso internacional 

de cooperação para se alcançar um crescimento econômico estável e sustentável. Os 

comunicados das reuniões do G-20 frisavam questões como o aumento da liberalização 

e integração financeira, adoção de políticas regulatórias e de supervisão efetivas, 

redução de barreiras ao investimento estrangeiro no setor financeiro visando reforçar a 

eficiência e a estabilidade dos sistemas financeiros nacionais. 

 

Embora o G-20 tenha conseguido se constituir como fórum de debate 

econômico, sua eficiência e eficácia quanto à prática econômica era pouco 

visível até a crise de 2008. Frente à percepção de insensibilidade do Fundo 

às demandas e necessidades de países emergentes, o G-20 criou um fórum 

em que esses países pudessem ser ouvidos, mas que ao mesmo tempo 

passassem, por isso mesmo, a sentir-se corresponsáveis pelo sistema 

                                                 
4 “A composição do G-20 não parece obedecer a nenhum critério mais rigoroso. As economias mais 

importantes, sejam de países avançados, sejam de emergentes, estão representadas, mas o grupo inclui 

ainda países que não se enquadrariam em critérios de tamanho, seja da economia, seja da população, seja 

de qualquer outro critério semelhante. Os membros do grupo são: Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, 

China, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, 

Coreia do Sul, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos. Após 2008, Espanha e Holanda foram 

incorporados. Fazem parte da reunião ainda o presidente da Comissão Europeia, os diretores do FMI, do 

Banco Mundial e do Banco Central Europeu” (ANBIMA, 2011, p.17). 
5 Todos os relatórios das reuniões do G-20, desde a primeira reunião, estão disponíveis no site da 

organização: https://www.g20.org/official_resources. É possível filtrá-los por ano, local, tipo de reunião 

(regular ou de cúpula) ou título do documento. 

https://www.g20.org/official_resources
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existente, em vez de apenas seu objeto. Nenhuma iniciativa importante de 

1999 a 2008 se originou no G-20, nenhuma intervenção decisiva em 

qualquer processo pode ser atribuída ao grupo no período (ANBIMA, 2011, 

p.21). 

 

 As reuniões do G-20 podem ser divididas em três momentos: o primeiro, 

corresponde desde a criação do grupo até o segundo trimestre de 2008; o segundo, até 

meados de 2010, relacionado diretamente à crise, em que há mudanças significativas na 

forma e no conteúdo das reuniões, com direcionamentos para estabilização da economia 

mundial; e o terceiro, de explicitação de conflitos graves entre os países participantes. 

 A segunda fase do G-20 é considerada, para fins deste trabalho, como a mais 

importante na trajetória do grupo, uma vez que as configurações mudam e as decisões 

se tornam mais efetivas. Em novembro de 2008, o presidente dos EUA, George W. 

Bush, divulga um comunicado convocando os chefes de Estado dos 20 países (não mais 

os ministros e autoridades monetárias) para uma reunião, além da reunião regular do G-

20, que ocorreria em São Paulo 

 O que era uma reunião extraordinária em resposta à crise financeira 

internacional, conhecida como Cúpula de Washington, tornou-se recorrente nos anos 

seguintes, onde se estabeleceu um plano de ação, divididos em metas de curto e médio 

prazos a serem seguidas pelos países-membros. A agenda do G-20, a partir de então, se 

amplia, variando de política macroeconômica e regimes cambiais a temas como 

preservação do meio ambiente, combate à pobreza e combate ao aquecimento global. O 

grupo passa a representar um espaço de decisões preponderante durante a crise.  

 As reuniões de cúpula, como foram chamadas as reuniões dos chefes de 

Estado, foram determinantes na coordenação de políticas macroeconômicas de combate 

à crise e a decisão de proceder a reformas amplas dos princípios vigentes de regulação 

financeira. Neste último, interferindo diretamente em entidades de relevância 

internacional como o Comitê da Basiléia para Supervisão Bancária, o Fórum de 

Estabilidade Financeira6 e nas diretrizes do próprio FMI. 

                                                 
6 O Fórum de Estabilidade Financeira (FSF) foi criado em 1999 para debater questões referentes ao 

fortalecimento da arquitetura financeira internacional e promover a cooperação entre autoridades 

nacionais e organismos internacionais e órgãos reguladores. Já o Comitê da Basileia de Supervisão 

Bancária direciona seus esforços ao fortalecimento da supervisão prudencial das instituições bancárias, à 

adoção de práticas mais transparente em registros financeiros e ao encorajamento à avaliação de riscos 
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 A importância do G-20 nesse cenário de crise e as novas configurações da 

economia mundial representaram não somente o estabelecimento de políticas 

internacionais de governança econômica, como um indicativo favorável para os países 

em desenvolvimento como o Brasil. Segundo o Relatório do Banco Central do Brasil, a 

partir do ano de 2008,  

 

o G-20 começou a assumir o posto de fórum principal no qual se determinam 

as diretrizes econômicas e financeiras globais, lugar antes ocupado pelo G-

7. Esse aspecto ressalta o papel significativo que os países em 

desenvolvimento passaram a desempenhar no debate internacional 

(BOLETIM, 2008, p.188). 

  

 Como dito anteriormente, neste trabalho focaremos na segunda fase do G-20, 

iniciada em 2008 com o agravamento da crise econômica internacional. Esse período 

corresponde ao último trimestre de 2008 e aos dois anos seguintes.  

 Durante essa fase, a cúpula do G-20 se reuniu cinco vezes. A primeira, em 

novembro de 2008, convocada pelo presidente George W. Bush, em Washington, EUA. 

A segunda, em abril de 2009, realizada em Londres, Inglaterra. A terceira, em setembro 

de 2009, novamente nos Estados Unidos, na cidade de Pittsburgh. A quarta, em junho 

de 2010, em Toronto, no Canadá e a quinta, em Seul, na Coreia do Sul, em novembro 

de 2010. 

 A partir da cúpula de Seul, passa a ser notável o desentendimento entre os 

países membros do grupo e o conflito de interesses começa a influir diretamente na 

tomada de decisões da organização. Após essa reunião e com o abrandamento da crise 

econômica, é instituído que as reuniões de cúpula acontecerão apenas uma vez ao ano, 

diferente dos anos anteriores em que se fazia necessária a tomada de decisões a cada 

semestre. 

 Entendendo a crise como um acontecimento maior e a reunião dos vinte chefes 

de Estado como parte da agenda midiática, optamos por apresentar as principais 

decisões e metas estabelecidas por cada uma delas no relatório oficial divulgado pelo 

                                                 
pelos sistemas bancários. Ambos são coordenados pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS). 

(ver BOLETIM do Banco Central do Brasil, 2008, p.188). 
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G-207. Os relatórios servirão de base para compreender como se deu a cobertura dos 

webjornais nas semanas das reuniões, como avaliaram a expectativa de cada uma delas 

e as metas estabelecidas. 

 

1.4.1 O DISCURSO DAS FONTES NO AUGE DA CRISE 

 

 A primeira reunião de cúpula do G-20, conhecida como Cúpula de 

Washington, aconteceu dois meses depois da quebra do banco Lehman Brothers, 

considerado marco inicial para a globalização da crise, devido às consequências para o 

mercado de crédito internacional e a exposição da fragilidade da inter-relação financeira 

global. A Cúpula tinha o diferencial das circunstâncias – o advento da crise – e de forma 

– reunião dos chefes de Estado ao invés dos ministros das finanças de cada país. No 

entanto, o principal desafio da reunião consistia em apresentar soluções para a crise e 

estabelecer metas que não se restringissem às discussões de cunho político.  

 O reconhecimento do agravamento da crise financeira e os motivos para que o 

mercado chegasse a esse ponto foram elencados no relatório da reunião. Segundo o G-

20, após o período de crescimento global, o mercado se habituou a procurar retornos 

sem adequada avaliação dos riscos. As práticas de gerenciamento de risco não 

saudáveis, os padrões fracos de subscrição, aliados a políticas macroeconômicas 

inconsistentes e insuficientemente coordenadas e reformas estruturais inadequadas 

foram as principais causas da crise8. 

 Identificadas as causas, o relatório apresenta as ações de cooperação 

internacional que já foram acordadas e aquelas que deveriam ser postas em ação nos 

meses subsequentes, dando manutenção às medidas que já vinham sendo aplicadas 

pelos países isoladamente e objetivando a estabilidade do sistema financeiro. 

Relembrando a importância dos países emergentes que, embora ainda registrassem 

crescimento em 2008, já começavam a ser afetados pela crise, o G-20 ressalta o papel 

do FMI e do Banco Mundial. Uma das metas estabelecidas é: 

                                                 
7 Após cada uma das reuniões de cúpula, o G-20 divulga uma declaração “The Leaders Summit”, onde 

expõe as discussões realizadas nas reuniões, os temas abordados, os compromissos assumidos pelos 

chefes de Estado e as metas estabelecidas. Todas as declarações estão disponíveis no site da organização. 
8 G20 LEADERS, 2008 (tradução nossa) 
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ajudar emergentes e em desenvolvimento a obter acesso ao financiamento 

nas difíceis condições financeiras atuais, inclusive por meio de instrumentos 

de liquidez e programas de apoio. Ressaltamos ao Fundo Monetário 

Internacional (FMI) um papel importante na resposta à crise, saudamos sua 

nova linha de liquidez de curto prazo e exortamos a atual revisão de seus 

instrumentos e instalações para garantir flexibilidade (G20 LEADERS, 

2008, p.2) 

  

 Além de reforçar os ideais de regulamentação dos sistemas financeiros, reiterar 

os princípios do livre mercado e a regulação efetiva das ações relativas ao mercado, o 

G-20 publicou um Plano de Ação, a ser posto em prática sob a coordenação das 

lideranças do encontro em 2009 (Brasil, Reino Unido e República da Coreia) e um 

conjunto de cinco ações prioritárias que deveriam ser concluídas até março de 2009.  

 As ações foram relacionadas em eixos centrais e, para cada área, as medidas 

são divididas em imediatas (até março de 2009) e de médio prazo. As áreas são: 

fortalecimento da transparências e prestação de contas, melhoria dos regimes 

regulatórios, fiscalização cautelar, gestão de riscos, promoção da integridade nos 

mercados financeiros, reforço à cooperação internacional e reforma das instituições 

financeiras internacionais. As medidas planejadas pelo G-20 – de curto e médio prazo 

– estão diretamente relacionadas ao resgate do mercado financeiro, ressaltando a 

importância da ação dos países na regulação das atividades do mercado, proporcionando 

maior transparência e evitando exposição a riscos excessivos.  

 A cooperação internacional deveria ser estreitada através de ações conjuntas 

entre os países para a regulamentação das operações transnacionais e promoção da 

integridade de mercados nacionais e regionais. Uma das principais propostas 

apresentadas diz respeito à expansão do Fórum de Estabilidade Financeira, que, junto 

ao FMI, reforçaria o processo de regulação e supervisão das operações, assumindo a 

liderança na gestão da crise. 
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 É importante destacar o papel que se pretende dar aos emergentes e aos países 

em desenvolvimento na primeira reunião de cúpula. Dentre as metas estabelecidas, está 

inclusa a preocupação com novas formas de investimento e fontes de empréstimos para 

esses países durante a crise e a participação destes em grandes fóruns, como no FSF, no 

BIS e no FMI. Foi acordado entre os países que haveria uma nova reunião de cúpula 

em abril de 2009, um mês depois do prazo para a aplicação das medidas de emergência. 

 A declaração da reunião de Londres, em abril de 2009, apresenta um cenário 

ainda mais grave que o de 2008, mesmo após as primeiras ações do G-20. Temas como 

protecionismo, economia verde, sustentabilidade e emprego, ganharam espaço nessa 

reunião. Este último se deu, principalmente, devido aos números do último trimestre de 

2008 e o primeiro de 2009, que indicavam um aumento considerável nos índices de 

desemprego mundiais, principalmente nos EUA (ver Figura 2). 

 

 Diferente da primeira reunião, nesta foram tratados valores de empréstimos 

acordados entre os países e as instituições financeiras internacionais. O plano global de 

recuperação, diante do avanço da crise, envolvia cerca de 100 bilhões de dólares em 

empréstimos adicionais pelos bancos multilaterais, sendo destes US$250 milhões para 

financiamento do comércio, US$1.100 bilhão em programa adicional para restaurar o 

crédito e o crescimento, principalmente para concessão de financiamento aos países 

mais pobres, além de mais de US$ 1 trilhão em recursos adicionais através das 

Figura 2 - O segundo trimestre de 2009 representou o auge da crise quanto às taxas de 

desemprego mundiais. Fonte: The Economist (elaboração própria). 



41 

 

instituições financeiras internacionais, dos quais US$850 bilhões estariam destinados 

aos países emergentes para manutenção das taxas de crescimento. 

 Reforçando as ideias de cooperação internacional, regulação dos mercados 

doméstico e internacional e supervisão das operações, o G-20 propôs a substituição do 

Fórum de Estabilidade Financeira (FSF) pelo Conselho de Estabilidade Financeira 

(FSB), que incluiria os países do G-20, os membros do FSF, a Espanha e a Comissão 

Europeia. As propostas de regulamentação propostas pelo FMI e Banco Mundial foram 

aceitas, sendo aplicadas a partir de abril, no caso do FMI, e de outubro, no caso do 

Banco Mundial, inclusive declarando guerra a evasão de divisas e aos paraísos fiscais. 

 Apesar das preocupações com o mercado financeiro, a reunião de Londres 

ressaltou o “caráter humano da crise”, citando a preocupação com os países de baixa 

renda, a condição das “famílias trabalhadoras” e os investimentos em segurança 

alimentar. Além disso, criou-se como objetivo uma recuperação sistêmica sustentável, 

incentivando os bancos multilaterais à cooperação. O trecho final do relatório reafirma: 

 

Nós encorajamos os bancos multilaterais de desenvolvimento a contribuir 

plenamente para a realização deste objetivo. Vamos identificar e trabalhar 

juntos em novas medidas para construir economias sustentáveis. 

Reafirmamos nosso compromisso de enfrentar a ameaça da mudança 

climática irreversível com base no princípio das responsabilidades comuns, 

porém diferenciadas e chegar a um acordo na Conferência de Mudança 

Climática da ONU, em Copenhague, em dezembro de 2009 (G20 

LEADERS, 2009, p.9). 

 

 Ainda em Londres, os países acordaram uma nova reunião antes do fim de 

2009 para que fossem avaliadas as medidas tomadas e o progresso dos compromissos.  

 O encontro de Pittsburgh, em setembro de 2009, apresentou um tom menos 

sombrio que as reuniões anteriores e trouxe um balanço positivo das ações realizadas 

pelos países-membros quanto às medidas de curto prazo. A economia mundial começou 

a dar indícios de uma recuperação, mesmo que lenta, o mercado financeiro reconquistou 

a confiança e a atuação do G-20 se mostrou eficiente, sendo reconhecido enquanto 

principal fórum de cooperação econômica internacional. 

 De acordo com os líderes do G-20, após uma das piores crises já vistas na 

economia mundial, a menor contração da produção global desde a década de 1930 e 
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uma “era de irresponsabilidades” no mercado financeiro, o balanço de abril até setembro 

indicava aumento na produção industrial na maioria das economias mundiais, 

recuperação do comércio internacional e elevação do capital nas instituições 

financeiras. No entanto, ainda apresentava-se o alerta para que o senso de normalidade 

não criasse a ilusão da superação da crise, uma vez que o processo, mesmo que lento, 

deveria ser “forte, sustentado e equilibrado”. 

 Mesmo diante dos dados positivos, o G-20 reiterou alguns pontos discutidos e 

acordados nas reuniões anteriores, como o comércio aberto, redução do protecionismo, 

medidas de regulação e supervisão das ações do mercado financeiro, crescimento 

sustentável e cooperação internacional. O Conselho de Estabilidade Financeira (FSB), 

criado em abril, na reunião de Londres, foi designado para monitorar o progresso no 

fortalecimento da regulação financeira, incluindo as principais economias emergentes. 

O FMI e o Banco Mundial também se estabeleceram como instituições reguladoras, 

afim de medir os avanços e recuos da crise nos países envolvidos. 

 A previsão de crescimento mundial estimada pelo FMI em 2009 e a perspectiva 

positiva para a economia mundial para o ano de 2010 motivaram uma reunião mais 

direcionada à manutenção das políticas de regulação e transparência e focada no 

crescimento sustentável e equilibrado, a lógica da construção de um “sistema financeiro 

internacional mais resiliente”. Nesse sentido, os esforços estariam concentrados em 

corrigir as irregularidades e fragilidades que causaram a crise e contribuir para a criação 

de um sistema mais transparente, para que novas situações como essa não se repetissem. 

 Diante de um cenário mais favorável, foi acordado entre os países que as ações 

determinadas pela Cúpula de Pittsburgh seriam postas em prática e discutidas 

tecnicamente entre os ministros das finanças e autoridades econômicas dos países na 

reunião regular do G-20, sob a supervisão do FMI, FSB e BIS. As previsões para 

reuniões dos líderes ainda seriam duas vezes ao ano, em 2010 e, com a estabilidade 

financeira, uma vez ao ano a partir de 2011. 

 Focando na manutenção das ações realizadas até então, a reunião da cúpula em 

Toronto, no Canadá, realizada em junho de 2010, demonstrou uma preocupação em 

manter a recuperação do sistema financeiro, sem abandonar a lógica de crescimento 

equilibrado. Os líderes reconheceram que, embora tenham apresentado bons resultados 

desde o início das medidas coordenadas, a recuperação se dava de forma desigual e 
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frágil – tanto entre as economias avançadas como entre as avançadas e as em 

desenvolvimento -, níveis altos de desemprego em alguns países e impacto social ainda 

sendo sentido. 

 De acordo com a declaração de Toronto, a  

maior prioridade do G-20 é salvaguardar e fortalecer a recuperação e lançar 

as bases para um crescimento forte, sustentável e equilibrado e fortalecer 

nossos sistemas financeiros contra os riscos. [...] Estas medidas representam 

contribuições substanciais para o nosso bem-estar coletivo e construção 

sobre ações anteriores. Vamos continuar a cooperar e empreender as ações 

apropriadas para reforçar o crescimento econômico e promover uma 

recuperação forte e duradoura (G20 LEADERS, 2010, p.2) 

 

 Os eixos centrais desta reunião não foram diferentes das anteriores, ressaltando 

a importância da sustentabilidade do crescimento. No entanto, pela primeira vez, se 

falou sobre estratégias de saída para os incentivos estatais ao mercado financeiro e um 

possível efeito negativo quanto a intensidade dos ajustes e dos planos fiscais. Para 

alcançar um equilíbrio entre as necessidades do mercado e o risco de altos déficits pelos 

governos, os líderes comprometeram-se em reduzir pela metade os déficits até 2013 e 

estabilizar ou reduzir os níveis de endividamento em relação aos índices do PIB 

(Produto Interno Bruto) de alguns países até 2016.  

 Também pela primeira vez, a cúpula citou a questão da corrupção nos países 

membros, entendendo que ela “ameaça à integridade dos mercados, prejudica a 

concorrência leal, distorce a alocação de recursos, destrói a confiança pública e 

enfraquece o Estado de Direito”. Para combatê-la, além de demandar esforços 

internacionais coordenados nas áreas pública e privada, foi estabelecido um grupo de 

trabalho específico que faria recomendações para serem discutidas pelos líderes em 

Seul. 

 Além disso, foram reiterados os prazos acordados em Washington, Londres e 

Pittsburgh de transição para novos padrões na reforma do setor financeiro sob um novo 

regime global para o capital dos bancos e liquidez. Ao proporcionar um sistema 

financeiro mais resiliente (como citado em Pittsburgh) e aumentando significativamente 

o montante e a qualidade do capital dos bancos, o objetivo é que estes possam suportar 

melhor situações como a que foi gerada pela crise, sem necessitar de apoio 

governamental extraordinário. 
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 Na conclusão da primeira etapa do Processo de Avaliação Mútua, estabelecido 

pelo grupo em Pittsburgh envolvendo os bancos multilaterais, organizações 

internacionais e o FMI, foi constatado que, após esse período, a produção global se 

manteve abaixo de sua tendência pré-crise, o desemprego ainda permanecia em níveis 

acima dos pré-crise, o endividamento e déficits fiscais estavam consideravelmente 

elevados em algumas economias, os desequilíbrios entre os países voltaram a se alargar 

e as perspectivas de recuperação ainda estavam sujeitas a riscos. Para alcançar 

resultados mais satisfatórios, foi recomendado pelo FMI e pelo Banco Mundial que as 

ações fossem mais ambiciosas no sentido de reformas e que fossem aplicadas a médio 

prazo, garantindo maior equilíbrio entre os países. 

 Ainda em Toronto, foi acordado que, para a segunda etapa do Processo de 

Avaliação Mútua, cada país adicionaria ao plano de ação medidas que lhe fossem 

peculiares, compreendendo suas economias nacionais e progressivamente avançando 

em relação a esses novos padrões globais. Para tanto, as regras para implementação dos 

novos padrões seriam discutidas na próxima reunião da cúpula e se estabeleceria como 

objetivo até o final de 2012 para integração e a efetivação de uma recuperação 

sustentada. 

 Com os esforços coordenados desde 2008, a cúpula do G-20 se fortaleceu a 

cada reunião devido, principalmente, aos resultados alcançados no mercado financeiro 

e nos índices de crescimento mundial. No entanto, a declaração da reunião de Seul, em 

novembro de 2010, deixa claro que esses resultados não aconteceram do mesmo modo 

para todos, mesmo entre as economias mais avançadas. 

 Apesar de oferecer um plano de ação para o empreendimento de políticas 

macroeconômicas, implementação de reformas estruturais para criação de empregos, 

melhoria dos processos de avaliação e uma preocupação cada vez maior com a 

“redistribuição” do crescimento, a cúpula de Seul indiciou que o G-20 já não possuía a 

mesma coesão das reuniões anteriores. Isso, na prática, significaria o início de uma nova 

fase, representada por um nível menor de cooperação econômica internacional e 

conflitos de interesses cada vez mais latentes. 

  O Plano Plurianual de Ações, acordado em Seul, visaram medidas a médio 

prazo, concentrando esforços no que o grupo considerou “gargalos mais significativos 

para o crescimento inclusivo, sustentável e resiliente nos países em desenvolvimento e 
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nos de baixa renda”. Esses “gargalos” seriam: infraestrutura, recursos humanos, 

comércio, investimento privado, criação de emprego, segurança alimentar, inclusão 

financeira, mobilização de recursos internos e conhecimento compartilhado. Porém, a 

declaração expõe que, para tanto, era necessário que houvesse manutenção das ações 

coordenadas, entendendo que ações independentes nesse momento poriam em risco o 

desenvolvimento mundial.  

 Mesmo com divergências, a cúpula de Seul trouxe resultados importantes 

oriundos dos trabalhos planejados desde a primeira reunião em Washington. Dentre 

esses resultados, foi apresentado o novo marco regulatório financeiro para o sistema 

global a ser implementado até janeiro de 2013 e entrar plenamente em vigor em 2019. 

As normas envolviam uma reforma profunda no sistema bancário global, com redução 

do incentivo para tomar riscos excessivos, redução da probabilidade e da severidade de 

futuras crises, além do crescimento da qualidade de capital aos bancos, como planejado 

nas reuniões anteriores. 

 O Plano de Ação Anticorrupção, planejado na reunião de Toronto, também foi 

divulgado em Seul. Preocupados com os danos que a corrupção apresenta para um 

regime financeiro eficaz e para a saúde governamental, o plano incluiu um processo de 

revisão transparente e inclusivo a ser adotado em todos os países membros para impedir 

subornos, acesso a informação do sistema financeiro internacional por funcionários 

notadamente corruptos, extradição e recuperação de ativos e incentivo às parcerias 

público-privadas para combate a corrupção. 

 Os três documentos (plano plurianual, marco regulatório financeiro e plano de 

ação anticorrupção) representaram os esforços do G-20 ao longo das cinco reuniões 

entre 2008 e 2010 para estabilizar o sistema financeiro internacional e estabilizar as 

economias, recuperando o crescimento mundial. Os acordos e ações planejadas pelo G-

20 não apresentam todas as medidas que foram implantadas pelos países, ao longo dos 

primeiros anos, para controle da crise econômica internacional. No entanto, eles 

representam as diretrizes internacionais que funcionaram de forma coordenada para 

melhores resultados e uma recuperação mais rápida. 

 Como afirmado nos relatórios das reuniões de cúpula, a recuperação da crise 

econômica não se deu de maneira uniforme e, além dos efeitos no sistema financeiro, a 

crise se refletiu nos aspectos sociais e humanos. No Brasil, não foi diferente. Para 
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compreender quais os efeitos da crise no país, apresentaremos um breve retrospecto de 

quais foram as medidas tomadas na esfera nacional e os desdobramentos dessas ações 

na economia brasileira. 

 

1.5 BRASIL E A CRISE: CONJUNTURA INTERNA 

  

 O desempenho econômico brasileiro, no primeiro semestre de 2008, indiciava 

a fase de crescimento e desenvolvimento vivido pelo país. Nesse contexto, a economia 

brasileira se caracterizava pela aceleração, expansão do consumo e dos investimentos 

privados. 

 O Banco Central (BACEN) distingue dois momentos do ano de 2008: o 

primeiro, de bons resultados e expansão da economia e, o segundo, com o agravamento 

da crise sobre os canais de crédito e as expectativas dos agentes econômicos. Algumas 

medidas, chamadas medidas anticíclicas, foram tomadas nesse contexto: empréstimos 

em moeda estrangeira para garantir as exportações e a liquidez do mercado; 

flexibilização da política monetária; incentivos fiscais com redução de impostos; 

aumento dos gastos, em especial em investimentos em infraestrutura; liberação de 

recursos para regularizar a liquidez do sistema financeiro nacional, incentivando o 

crescimento dos empréstimos. 

 No cenário de desaceleração da economia mundial em meados de 2008, o 

Comitê de Política Monetária - COPOM decidiu interromper a sequência de altas na 

taxa básica de juros que se justificava pelo crescimento internacional e o 

desenvolvimento da economia interna. Nas últimas duas reuniões de 2008, o COPOM 

manteve a taxa básica em 13,75% ao ano, o que, segundo o BACEN, favoreceu o 

controle da inflação que, embora estivesse mais alta que nos anos anteriores, ainda se 

manteve dentro da meta estabelecida para o ano. 

 O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro recuou 3,6% no último trimestre em 

relação ao terceiro trimestre de 2008, mas registrou alta de 5,1% ao ano, devido ao bom 

desempenho da economia nos nove primeiros meses. O bom resultado anual foi 

garantido pela combinação de dois fatores: desempenho positivo em todos os 
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componentes do PIB9, na perspectiva da produção, e o dinamismo da demanda interna, 

sob a ótica da demanda. 

 Segundo o BACEN, a demanda interna sustentou o processo de crescimento 

da atividade econômica, através da melhoria das condições de crédito e da recuperação 

do emprego e da renda. Enquanto a demanda contribuiu 6,8 pontos percentuais para o 

aumento do PIB, as exportações recuaram 0,6% ao ano, as importações cresceram 

18,5% no ano, contribuindo negativamente em 2,3 pontos percentuais. O mercado de 

trabalho, que demora a reagir ao ritmo da economia, seguiu com trajetória favorável em 

2008. A taxa de desemprego foi de 6,8% em dezembro – menor patamar da série 

histórica iniciada em 2002. A taxa anual registrou 7,8% ante os 8,2% alcançados em 

2007 (BOLETIM, 2008, p.11-13). 

 Em 2009, registram-se dois momentos distintos: o primeiro, até meados do 

segundo trimestre, com a continuidade da reversão econômica de 2008, que suscitou 

em uma ação coordenada visando estabelecer os sistemas financeiros e reduzir os 

efeitos na economia real; e, o segundo, durante o segundo semestre, em que as ações 

surtiram o efeito esperado, contribuindo para um maior dinamismo da demanda interna 

brasileira e intensificação do comércio externo. 

 O Governo brasileiro incorporou algumas das ações consideradas mais 

importantes acordadas no G-20, nas esferas cambial, fiscal e monetária. A principal 

delas, na perspectiva interna, consistiu na desoneração tributária de alguns setores, 

como eletrodomésticos, automóveis, produtos da construção civil, móveis e bens de 

capital. Na ótica governamental, a demanda interna representava o principal eixo de 

sustentação para um bom desempenho do PIB e para evitar uma completa desaceleração 

econômica, tal como os países mais desenvolvidos. 

 O Relatório Anual de 2009 do Banco Central deixa claro que o período de crise 

efetiva para o Brasil se deteve entre o último trimestre de 2008 e o primeiro de 2009, 

                                                 
9 “Produto Interno Bruto refere-se ao valor agregado de todos os bens e serviços finais produzidos dentro 

do território econômico de um país, independentemente da nacionalidade dos proprietários das unidades 

produtoras desses bens e serviços”. Da perspectiva da produção, indicada pelo BACEN, o PIB 

corresponde à soma dos valores agregados líquidos dos setores primário, secundário e terciário 

(atividades agropecuárias e extrativistas, indústria e serviços, respectivamente) (SANDRONI, 2009, 

p.459). 
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quando o cenário internacional não favorecia, mas as medidas tomadas internamente 

evitaram uma recessão absoluta. De acordo com o Banco,  

 

a evolução do consumo das família foi favorecida, no período mais agudo da 

crise, pela sustentação da renda inerente aos programas de transferência do 

governo federal e pela relativa estabilidade experimentada pelo mercado de 

trabalho (BOLETIM, 2009, p.12). 

 

 Do último trimestre de 2008 ao primeiro de 2009, o PIB brasileiro acumulou 

queda de 4%. O setor industrial, responsável por 31% da produção e 22% da ocupação 

do país, foi o que mais sofreu, apresentando uma redução de 11,6%. Entretanto, no 

mesmo período, o setor de serviços, responsável por mais de dois terços da produção e 

quase 60% da ocupação nacional, apresentou expansão de 4,2%. 

 Em um trabalho sobre o emprego no Brasil durante a crise, Márcio Pochmann 

(2009) aponta que o avanço das políticas de proteção social e o aumento do salário 

mínimo influenciaram para que não houvesse aumento da taxa de pobreza entre os 

desempregados, mesmo no período considerado de auge da crise. Pochmann afirma que 

“de outubro de 2008 a março de 2009, a taxa de pobreza entre os desempregados caiu 

2,5%, enquanto o número de desempregados aumentou 16,5%” (POCHMANN, 2009, 

p.43).  

 Somado a isso, a estabilidade brasileira, diante do auge da crise, atraiu 

investidores e manteve o fluxo de capitais estrangeiros, fator considerado determinante 

para o processo de crescimento da economia nacional. Essa estabilidade foi reconhecida 

através da elevação da classificação de risco do país pela agência Moody’s, alinhando a 

avaliação dada pelas outras duas agências Standard &Poor’s e Fitch Ratings.  

 As ações coordenadas promovidas pelo G-20 para estabilizar os sistemas 

financeiros favoreceram a retomada da atividade econômica na maioria dos países, com 

registros de crescimento anual do PIB, embora esse ritmo de recuperação tenha se dado 

de maneira desigual. No Brasil, o movimento iniciado no segundo semestre de 2009 se 

manteve durante o ano de 2010. 

 Os mercados financeiros, de maio a agosto, refletiram preocupação com a 

sustentação da economia norte-americana, o desempenho da China e com as dívidas 
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nacionais de alguns países europeus. Somente a partir de agosto, com a mudança nessa 

conjuntura, os resultados positivos e o aumento da liquidez da economia mundial, houve 

uma melhora, acompanhada de menor volatilidade, da trajetória dos índices nas 

principais bolsas de valores. 

 Uma crise na oferta e aumento da demanda de commodities agrícolas no 

segundo semestre influenciaram as taxas de inflação nos principais países e afetaram os 

processos de normalização da política monetária. No caso do Brasil, o desempenho de 

alguns segmentos como vestuário e alimentos e o setor de serviços impactaram 

negativamente os preços em 2010. A variação dos preços atingiu 5,91% ao ano, embora 

ainda dentro da meta do Conselho Monetário Nacional (CMN). 

 Em 2010, a economia brasileira registrou o maior crescimento anual do PIB 

desde 1986, devido ao cenário internacional mais favorável e à solidez da demanda 

interna. O CMN e o BACEN adotaram medidas de natureza regulatória com o objetivo 

de assegurar o Sistema Financeiro Nacional e manter o desenvolvimento sustentável, 

principalmente no mercado de crédito. 

 Os dados apresentados sobre a economia interna dão indícios de que, diante do 

auge da crise internacional, o Brasil acompanhou as medidas e ações estipuladas pelas 

reuniões de cúpula do G-20. O desempenho dos setores da economia interna 

mantiveram uma taxa de crescimento satisfatório, fazendo com que o impacto da crise 

no país fosse sentido de forma mais branda que os países mais desenvolvidos.  

 O panorama da economia internacional e o cenário brasileiro durante os anos 

da crise servirão como referência para compreender como se deu a cobertura dos 

webjornais durante o período. Considerando as reuniões de cúpula como o principal 

ambiente de tomada de decisões para a recuperação da economia mundial, será possível 

identificar quais as vozes presentes nos discursos e quais os posicionamentos 

discursivos construídos dos webjornais. 
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2  POSICIONAMENTOS DISCURSIVOS NA WEB 

  

 Para chegarmos à análise dos posicionamentos discursivos dos webjornais da 

Folha e do Estadão partiremos do processo evolutivo ocorrido nos estudos acerca do 

discurso ao longo do tempo. Este percurso vai desde a primeira fase, considerada 

“semiologia dos textos”, centrada nos estudos de significação, até o conceito de 

posicionamento discursivo, que compreende os estudos dos discursos jornalísticos sob 

duas perspectivas: contratual – relação do suporte com o leitor e os aspectos 

intradiscursivos – e institucional – onde a organização jornalística é entendida como 

uma empresa num dado ambiente de concorrência. 

 Neste capítulo, apresentamos os conceitos da análise dos discursos que nos 

auxiliarão a compreender o processo de construção discursiva e posicionamento 

discursivo que se constituirão como operadores para análise. A noção de acontecimento 

desenvolvida aqui também contribuirá como fator delineador, uma vez que as ações 

decorrentes da crise econômica internacional respondem aos critérios de 

noticiabilidade10 e as reuniões de cúpula do G-20 se configuram como acontecimento 

midiático. 

 Após a apresentação desses conceitos, pretende-se adentrar no universo do 

webjornalismo, apresentando suas principais características e as especificidades desse 

suporte. A partir das novas dinâmicas propostas pelo webjornalismo, faz-se necessário 

rever as relações contratuais entre suporte e leitor, como os webjornais se apresentam 

nesse novo cenário e como as estratégias discursivas se impõem em um ambiente novo 

e extremamente competitivo.  

 Embora haja estudos sobre os discursos no Jornalismo Econômico brasileiro 

sob diversos aspectos11, ainda não foi proposto um diálogo entre a análise dos discursos 

e o Jornalismo Econômico na Internet.  A proposta consiste em inter-relacionar essas 

                                                 
10 SILVA (2005) apresenta um estudo sobre o que se estabelece como valores-notícia ao longo dos 

estudos sobre noticiabilidade. Dentre eles, podemos citar interesse nacional, proximidade, raridade, 

impacto, número de pessoas atingidas etc. 
11 Os diversos trabalhos produzidos no Brasil sobre os discursos no jornalismo econômico se detém, em 

sua maioria, nos produtos impressos. Na Internet, o trabalho de Ângelo Santos (2011) se propõe a analisar 

o Jornalismo Econômico na Internet, tendo como objeto o blog da jornalista Miriam Leitão sob a 

perspectiva das teorias linguísticas e, o trabalho de Rieckziegel, Santos e Rocha (2014) analisam os blogs 

de Carlos Sardenberg e Miriam Leitão na ótica da Economia Política da Comunicação. 
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áreas, compreendendo como se constrói as estratégias discursivas dos webjornais em 

uma área que representa a convergência de dois grandes campos: jornalístico e 

econômico. 

  

2.1  PROCESSO EVOLUTIVO E A CONSTRUÇÃO DO SENTIDO 

 

 A análise dos discursos, enquanto procedimento metodológico, tem sido 

amplamente utilizada nos estudos de comunicação, especialmente nas análises de 

produtos jornalísticos. A partir desses estudos, é possível observar mudanças 

significativas quanto a aplicação do método e o direcionamento do olhar do analista 

sobre os produtos. 

 A trajetória da análise do discurso como “região do saber” é dividida por 

alguns autores em três fases12. No primeiro momento, considerado imanentista, o 

conceito de discurso ainda estava fortemente relacionado à corrente estruturalista, 

concentrado, prioritariamente, nas instâncias de produção. A “primeira semiologia ou 

semiologia dos textos” volta-se às questões de decifração do sentido, através da 

recuperação do significado dentro das fronteiras do texto (FAUSTO NETO, 2011, 

p.32).   

 Os primeiros estudos do discurso no campo da comunicação, tendo como 

referência o trabalho de Roland Barthes, carregavam consigo o contexto das teorias da 

comunicação naquele momento, adotando uma visão da comunicação como reflexo da 

sociedade. Os trabalhos de Barthes focavam na reinterpretação do signo, em um 

contexto onde “tudo significa”, e o objetivo estava em decifrar o que está por trás das 

mensagens (FERREIRA, 2011, p.2). 

 A segunda fase adotou uma atenção maior para a recepção e as instâncias de 

reconhecimento, considerando que o discurso não é somente “percebido” pelo leitor13, 

mas este também participa do processo de construção discursiva. Essa segunda 

semiologia ou “semiologia dos discursos sociais” afasta-se da noção de Saussure de 

                                                 
12 FERREIRA, 2011; FAUSTO NETO, 2011. 
13 Entende-se que a referência à instância de recepção como leitor, não restringe-se somente ao receptor 

das mídias impressas. Verón (2004) denomina leitor todo aquele que se estabelece nas instâncias de 

reconhecimento no processo comunicativo.  
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“signo” para compreender a construção do sentido sob uma perspectiva mais complexa, 

pensando a articulação das atividades discursivas e os processos de produção, recepção 

e consumo (FERREIRA, 2011; FAUSTO NETO, 2011). 

 A “semiologia dos discursos sociais” vai representar uma ruptura com o 

modelo linguístico seguido até então, admitindo a importância de outras instâncias, 

além das produtivas, na construção do sentido, entendendo essa construção sob a 

perspectiva processual.  É nesse contexto que há um importante deslocamento da 

problemática dos discursos, antes focada na língua e na significação, para o conceito de 

enunciação e a preocupação com a construção discursiva. 

 Fausto Neto (2011) aponta a importância da contribuição do linguista Émile 

Benveniste na passagem da semiologia dos textos para a semiologia dos discursos 

sociais, uma vez que o modelo de enunciação da língua, proposto por Benveniste 

(1970), contribuiu para a compreensão das relações comunicacionais a partir dos 

vínculos estabelecidos entre os sujeitos através da própria enunciação. Segundo 

Benveniste, a enunciação seria o meio pelo qual ocorre a conversão individual da língua 

em discurso e ela seria o funcionamento da língua através da ação de um sujeito ou 

indivíduo (1970, p.12-13).  

 O enunciado, enquanto elo de ligação entre as instâncias produtiva e receptiva, 

também se constitui como o lugar de análise, através das marcas deixadas na superfície 

do discurso. Os rastros seguidos pelo analista não estão mais na língua ou na dicotomia 

conotação/denotação, mas nos “modos de dizer”, nas estratégias discursivas 

estabelecidas pelas instâncias produtivas, nos contratos com as instâncias de recepção 

e nos posicionamentos discursivos (VERÓN, 1985; FERREIRA,2011). 

 A intensificação do processo de midiatização tem alterado a forma como se 

constroem as práticas de sentido e as formas de interação entre as instâncias. Como 

consequência, essa mudança modifica a maneira como o analista observa o processo de 

construção do sentido e quais os elementos a serem considerados para tal.  

 Ao considerar uma terceira fase nos estudos do discurso, Ferreira afirma que 

“há uma operação metodológica que busca outros elementos que devem constar na 

análise, mas que não se encontram no corpus” (2011, p.5). Esses elementos 

extradiscursivos atravessam as práticas sociais e se constituem como condições de 
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produção ou de reconhecimento, mas, para tanto é preciso que eles deixem rastros na 

superfície discursiva. 

 Essa nova dinâmica altera não somente a maneira e a complexidade do trabalho 

analítico, mas  

as condições do funcionamento da enunciação, envolvendo produtores e 

receptores de mensagens, a ‘arquitetura’ propriamente no âmbito em que se 

desenvolvem as operações enunciativas; o lugar do ‘observador’, e sua 

implicação no processo de análise de discursos (FAUSTO NETO, 2011, 

p.37).  

 

 A noção de discurso apresentada por Eliseo Verón salienta que ele não diz 

respeito somente à matéria linguística, “mas qualquer conjunto significante considerado 

como tal (isto é, considerado como lugar de investimento de sentido), quaisquer que 

sejam as matérias significantes em questão” (VERÓN, 2004, p.61). Isso significa que a 

construção do sentido, tal como será compreendida aqui, não se dá somente através do 

texto escrito, mas pelos diversos discursos que o compõem, através de uma relação 

mútua entre as instâncias de produção e recepção.  

 A construção do sentido para Verón será através da relação entre os dois polos 

de produção e de reconhecimento, sendo, cada um deles, composto por um complexo 

conjunto de regras, com suas respectivas gramáticas, condições e operações. O analista, 

ao avaliar o processo discursivo, detém-se em cada um desses polos ou, segundo Verón, 

analisa a “defasagem” existente entre eles, focando sua abordagem no processo de 

circulação (2004, p.84-85). 

 Esse processo de circulação está posicionado entre as gramáticas de produção 

e de recepção, onde o analista encontra “traços ou pistas da operação de engendramento 

e/ou então de reconhecimento que definem o sistema de referência das leituras 

possíveis” (FERREIRA, 2011, p.5). A relação entre essas duas gramáticas, seus desvios 

e os discursos relacionados constituem uma rede de relações interdiscursivas e a 

construção do sentido se estabelece através dessa rede, onde diversos outros discursos 

se correlacionam. 

 Os desvios são o ponto de partida para o analista compreender de que forma o 

discurso foi construído comparado aos outros, o que o diferencia e o que o assemelha. 

Não é possível compreender o discurso sem considerar as gramáticas de produção e de 
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reconhecimento e suas diversas dinâmicas, assim como não se pode ignorar o contexto, 

aspectos históricos, sociais e culturais que envolvem tais discursos.  

 Maurice Mouillaud afirma que não existe um “todo-informativo” e, sendo 

assim, faz-se necessário que algo sempre seja ocultado e algo seja percebido. Essa 

seleção, relacionada ao que é percebido, não será involuntária ou ocasional, mas sim 

uma informação possível e passível de ser percebida, algo que “devemos saber” 

(MOUILLAUD, 1997, p.39).  A produção de uma informação “supõe a transformação 

de dados que estão no estado difuso, em unidades homogêneas” e isso não é propriedade 

da mídia, é uma característica de toda e qualquer comunicação. 

 Nesse sentido, “dizer 'o que ocorreu' obriga a selecionar certos dados e ligá-los 

entre si, para formar um fio” (Idem, p.42), apresentando o seu olhar sobre determinado 

acontecimento. A escolha dessa narrativa que será utilizada pelo produto jornalístico é 

o que direciona o encaminhamento que será dado à notícia, quais os possíveis olhares 

do leitor sobre o acontecimento e quais as vertentes do fato que serão seguidas ou não, 

o que Mouillaud chama de visível e invisível na comunicação (1997, p.39). 

 Essa perspectiva do “visível e invisível na comunicação”, por sua vez, não está 

relacionada às ideias de distorção ou manipulação defendidas por teorias do 

jornalismo14, só sendo possível uma distorção se houvesse um discurso que fizesse uma 

‘reprodução exata do real’ (VERÓN, 2004, p.57). A construção de um determinado 

acontecimento pressupõe uma série de escolhas na esfera produtiva que estão inter-

relacionados aos diversos agentes envolvidos no campo, as instâncias de 

reconhecimento e a uma série de constrangimentos. Assim, os discursos estariam 

embutidos de valores econômicos, políticos, sociais.  

 O reconhecimento dessa narrativa e a reconstituição do fluxo comunicacional, 

através desse tecido apresentado pela produção, que irá estabelecer o sentido. A 

complexidade de fatores que formam as gramáticas de reconhecimento do leitor em 

convergência com os rastros de produção deixados no produto determinam quais as 

                                                 
14 A teoria do espelho, datada do fim do século XIX e inspirada no Positivismo francês, descrevia o 

processo comunicativo através da lógica do “espelho”, em que os produtos midiáticos refletiam a 

sociedade e o comunicador seria um agente desinteressado, fortalecendo a ideia de objetividade no 

jornalismo. Assim, aqueles que não correspondiam a esse relato “fiel” do acontecimento, eram acusadas 

de ocultação, distorção ou manipulação do real (PENA, 2010). 
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relações possíveis e como se dá a construção do sentido, seja aquele desejado na 

produção ou aquele que torna a ser para o leitor. 

 A lógica para a análise dos discursos dos produtos jornalísticos devem avançar 

para além do que se convencionou chamar de “viés linguístico”, transbordando os 

limites do texto e compreendendo o produto, em qualquer que seja o dispositivo, como 

um processo comunicacional. A partir dessa perspectiva, entendemos que as práticas de 

representação e significação do mundo estão embutidas nas práticas discursivas, 

incluindo fatores como a temporalidade, os dispositivos, as formas. 

 As práticas discursivas e os processos de construção do sentido se apresentam 

de forma mais complexa a medida que já não se analisa apenas “o” discurso, mas “os 

discursos”. As relações com o meio, o contexto, as gramáticas de produção e 

reconhecimento se estabelecem como um conjunto de matérias significantes, indiciando 

um novo grau de dificuldade para o analista. 

 Ao tratar especificamente da linguagem no Jornalismo Econômico, Bernardo 

Kucinski faz referência a essa distinção que ocorre nas instâncias de reconhecimento: 

 

o código da linguagem funciona no plano simbólico como uma espécie de 

matriz que desperta significados ligeiramente diferentes na cabeça de cada 

um, conforme as associações de sua memória e significados previamente 

atribuídos (KUCINSKI, 2000, p.167). 

 

 Embora Patrick Charaudeau distinga três lugares de construção do sentido 

(produção, produto e recepção), ele admite que essas instâncias não podem ser 

analisadas separadamente. Devido a impossibilidade de perceber se os efeitos esperados 

serão completamente realizados pelo público, “conclui-se que o texto produzido é 

portador de efeitos de sentido possíveis, que surgem de efeitos visados pela instância 

de enunciação e dos efeitos produzidos pela instância de recepção” (CHARAUDEAU, 

2010, p.28). 

 Tal como Charaudeau, Dominique Maingueneau também defende a ideia de 

que o efeito alcançado por um dado enunciado não é necessariamente aquele que foi 

pretendido na produção. O ato de comunicação seria fundamentalmente assimétrico e, 

sendo assim, “a pessoa que interpreta o enunciado reconstrói o sentido a partir de 
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indicações presentes no enunciado produzido, mas nada garante que o que ela reconstrói 

coincida com as representações do enunciador” (MAINGUENEAU, 2013, p.22). 

 

2.2  VOZES DOS DISCURSOS E LUGARES DE FALA: ENUNCIADORES E 

ENUNCIAÇÃO 

 

 A influência de Benveniste para os avanços nos estudos dos discursos estão 

relacionadas à sua conceituação de enunciação e a distinção que ele apresenta entre a 

língua e o uso que se faz dela. É a partir do conceito de enunciação, adotado pelos 

analistas dos discursos, que a relação comunicacional passa a ser compreendida como 

uma ato recíproco, de influência mútua e dinâmica. A enunciação consistiria em uma 

conversão individual da língua em discurso, que emana de um locutor para um 

destinatário, pressupondo uma outra enunciação em resposta (BENVENISTE, 1970, 

p.13-14). 

 Ao descrever a relação entre as instâncias de produção e de recepção, Patrick 

Charaudeau ressalta o papel do imaginário na constituição do outro como fator 

preponderante para a manutenção de um contrato entre as duas instâncias. Para 

Charaudeau, existem os sujeitos da enunciação e da comunicação como agentes da 

instância de produção, os enunciadores e, entre os destinatários, existem o “tu 

destinatário” e o “tu interpretante” (CHARAUDEAU, 2010). 

 O tu destinatário, instituído pelo eu enunciador (o sujeito da enunciação), faz 

parte do processo de produção, uma vez que o enunciador almeja o destinatário “ideal” 

(o tu destinatário). Já o “tu interpretante” seria aquele que se constitui por si só, tomando 

suas experiências e referências pessoais para compor uma interpretação do enunciado. 

É importante frisar que não há uma completa independência em quaisquer que sejam as 

instâncias, já que o processo de produção e de reconhecimento se dão por expectativas 

mútuas e se constroem por meio e resultante de um enunciado. 

 Ao tratar das instâncias de recepção, Maingueneau defende que a abordagem 

deve se dar de forma mais ampla, entendendo o “receptor” como coparticipante do 

processo de construção discursiva, assumindo o nome de coenunciador. Segundo ele, a 

classificação produtor/receptor se apresenta como simplista em um contexto 
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comunicacional onde as instância de produção e de reconhecimento não estão 

plenamente estratificadas, mas se apresentam de forma relacional e convergente, além 

de remeter às teorias da comunicação que entendiam locais distintos de produção e 

recepção. 

 

Se admitimos que o discurso é interativo, que ele mobiliza dois parceiros, 

torna-se difícil nomear “destinatário” o interlocutor, pois, assim, a impressão 

é a de que a enunciação caminha em sentido único, que ela é apenas a 

expressão do pensamento de um locutor que se dirige a um destinatário 

passivo (MAINGUENEAU, 2013, p.61). 

 

 Faz-se necessário ao analista identificar os enunciadores e os lugares de fala 

dentro da construção discursiva jornalística. Ao tratar da polifonia dos discursos, 

Maingueneau faz questão de ressaltar a diferença entre o sujeito produtor do enunciado 

e aquele a quem o discurso se refere, o eu da enunciação. Enquanto o primeiro é aquele 

que produz materialmente o enunciado, o segundo refere-se àquele que serve como 

ponto de referência, “que é responsável por seus próprios pontos de vista” (2013, p.167). 

 Ao considerar um produto jornalístico, o analista pode se deter às diversas 

vozes presentes no discurso, os diversos lugares de fala presentes no enunciado, que se 

apresentam através dos papéis assumidos pelo locutor. As formas de apresentar as 

fontes, os estilos direto ou indireto, o uso de recursos linguísticos como as aspas são 

algumas das formas analisadas por estudiosos da teoria da polifonia para identificar as 

vozes do discurso e como eles se relacionam.  

 O conceito de ethos também nos auxilia a identificar a personalidade do 

enunciador, do sujeito da enunciação. Através das marcas na superfície discursiva, o 

enunciador assume um determinado papel que o diferencia e legitima aquilo que é dito. 

A construção desse ethos – esse lugar de fala no Jornalismo Econômico, por exemplo – 

é também construído em função do contrato de comunicação que se estabelece entre a 

organização jornalística e o público. O uso de termos específicos da linguagem 

econômica, a especificidade das relações que se apresentam entre o jornalismo e o 

“mercado” ou as marcas discursivas presentes nas coberturas setoriais estão 

intrinsecamente relacionadas ao contrato estabelecido entre a organização e o leitor. 



58 

 

 Quando um jornal admite o uso de uma determinada linguagem como meio de 

“selecionar” o seu público, entende-se que esse público não somente compreende o que 

é dito, como ratifica o seu conteúdo, legitimando esse discurso como tal. As referências 

intertextuais presentes como elementos das operações discursivas produzem o que 

Verón chama de “cultura de classe”, “um universo relativamente fechado e ao mesmo 

tempo relativamente integrado” (VERÓN, 2004, p.140). 

 O lugar de fala estabelecido pelo jornal se constrói mutuamente ao leitor-

modelo, numa relação de reciprocidade e de reconhecimento. As fontes utilizadas, as 

agências de notícias, as declarações e relatórios oficiais utilizados para a construção das 

notícias são importantes variáveis na gramática de produção. A escolha de uma ou outra 

fonte assim como a reprodução de uma notícia produzida por uma agência de notícias 

é parte constituinte no processo de reiteração do discurso de uma organização. 

 Ao tratar especificamente dos despachos das agências na construção do sentido 

no texto jornalístico, Mouillaud afirma que a apropriação de uma dada informação, seja 

endossando certo discurso ou expondo explicitamente como fonte, orienta o olhar do 

leitor para uma dada estratégia, um modo de ver o enunciado. A distinção entre o que 

se configura o discurso estratégico da agência e a informação é fluida e na legitimação 

da fala pelo jornal, este torna-se “senhor do efeito que confere às vozes que reproduz” 

(MOUILLAUD, 1997, p.121). 

 Quando o discurso do JE “humaniza” o mercado, atribuindo-lhe “humores”, 

há uma tentativa de transformar o mercado em um ente independente e deslocá-lo do 

contexto político/social. A nosso ver, esse processo de “humanização”, em que o 

mercado ganha voz e força ao invés dos agentes, faz parte da construção do ethos no 

discurso do jornalismo econômico, assumindo um dado caráter e uma corporalidade. 

 A sobrevivência do produto midiático, então, estaria relacionada à capacidade 

do enunciador em dialogar com seu público.  

 

O ponto de tensão se instaura a partir do contato ou do atrito entre um 

coenunciador imaginado, que pode tanto ter correspondência com a imagem 

do destinatário, e os atores sociais, reais, que assumem a posição de leitores 

(DALMONTE, 2009, p.36). 
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2.3 DAS RELAÇÕES CONTRATUAIS À NOÇÃO DE ACONTECIMENTO 

 

 Em um ambiente de concorrência, como o jornalístico, o alcance desses efeitos 

desejados se traduzem em audiência e implicam diretamente em aumento ou redução 

de leitores. As instâncias de recepção não somente devem ser alcançadas, como as 

relações entre a produção e o reconhecimento devem ser fortalecidas e reposicionadas 

constantemente.  

 Os conceitos de contrato desenvolvidos por Patrick Charaudeau e Eliseo Verón 

apontam para a existência de um acordo entre veículo e leitor, em que enunciador e 

destinatário se aproximam ou se afastam através de um jogo de forças contínuo. 

Segundo os autores, para haver entendimento e construção de sentido entre aquilo é 

produzido e o que é reconhecido pelo leitor, é necessário que se cumpra uma promessa. 

 

Por meio de uma lógica contratual, a comunicação estabelece vínculos entre 

as instâncias que, embora devam ser constantemente repensados e 

reafirmados, podem permitir ao analista localizar as marcas e, por meio 

delas, reconstruir o nível de envolvimento estabelecido entre um produto e 

seu público. Ao privilegiar elementos particulares/peculiares, contrato de 

comunicação e de leitura, a seu modo, cada um tenta vislumbrar as 

modalidades que permitem entender as formas de aproximação entre as 

instâncias (DALMONTE, 2009, p.29). 

 

 No contrato de leitura defendido por Verón, o que mantém a fidelização do 

leitor àquele determinado veículo é a forma pela qual o discurso é apresentado.  

 

Os estudos do contrato de leitura que têm como finalidade descrever o plano 

de enunciação, apresentam que muitas vezes, dois suportes extremamente 

parecidos do ponto de vista de suas editorias e dos seus conteúdos, são em 

verdade muito diferentes um do outro sob o plano do contrato de leitura 

(VERÓN, 1985, p.209). 

 

 Nos estudos de produtos midiáticos, o contrato de leitura compreende vários 

aspectos que contribuem para a construção da ligação entre o suporte e o leitor. Os 

“dispositivos de apelo”, diagramação, percursos propostos, imagens, entre outros, se 
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constituem como elementos específicos que identificam um determinado suporte em 

detrimento de outro e aproximam aquele determinado produto do “público-alvo”. 

 As matérias significantes citadas por Verón seriam os títulos, chapéus, 

elementos gráficos que, ao mesmo tempo que se configuram como elementos típicos do 

jornalismo, tornam-se operadores para atração do leitor, na intenção de estimular e/ou 

atrair o leitor para o produto midiático. Segundo Verón, os títulos se apresentam como 

determinantes no processo de construção do sentido, uma vez que eles carregam consigo 

uma dupla função: de apelo às lembranças culturais do leitor e de inserção da novidade 

(VERÓN, 2004, p.138). 

 Essa dupla função não pode ser dissociada, uma vez que o acontecimento que 

se deseja fazer conhecer para o leitor precisa, necessariamente, gerar um efeito de 

reconhecimento, evocando conhecimentos prévios. Embora Verón admita que o efeito 

de inclusão ou exclusão produzido pela cumplicidade entre a produção e o 

reconhecimento não explique completamente essas operações, “o título ainda parece ser 

uma transformação de algo já conhecido, embora não o seja realmente” (VERÓN, 2004, 

p.139). 

 Verón (1987) afirma que, no ambiente midiático, a similitude de conteúdo e 

formato entre os produtos inseridos na mesma zona de concorrência, ou seja, que 

disputam o mesmo público, nas mesmas faixas etária, social, cultural, levam o processo 

de distinção para a esfera do “como é dito”. Isso significa que a enunciação acaba por 

se tornar responsável pela aproximação ou pelo afastamento do destinatário, diante de 

um ambiente de concorrência interdiscursiva15. 

 A diferenciação de um produto em relação a outro da mesma zona de 

concorrência estaria, segundo Verón, condicionado à criação de uma “personalidade” 

distinta entre eles, o que só é possível através das estratégias discursivas que 

estabelecem e como essas estratégias são reconhecidas pelo destinatário. As alterações 

ou reposicionamentos dessas estratégias também são necessárias no ambiente de 

concorrência, seja a partir das mudanças entre o suporte e o leitor, seja pelas condições 

criadas pela concorrência. 

                                                 
15 O conceito de concorrência interdiscursiva é utilizado por Verón (1987) para explicitar a relação que 

se dá entre produtos midiáticos que se destinam a um mesmo público, com as mesmas características, 

compondo assim uma zona de concorrência. 
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 Patrick Charaudeau defende um contrato de comunicação, em que existem 

normas e convenções aceitas pelos participantes, centradas nos constrangimentos, no 

reconhecimento mútuo de seus papéis e dos gêneros de discurso na situação de 

comunicação.  Na perspectiva de Charaudeau, a construção do sentido se baseia na 

relação de intencionalidade que se instaura entre as duas instâncias. O texto se constitui 

enquanto processo e resultado dessa relação, onde estão presentes as marcas discursivas 

da cointencionalidade.  

 O gênero de discurso, para Charaudeau, seria um contrato porque “é 

fundamentalmente cooperativo e regido por normas”, além de exigir “daqueles que dele 

participam que aceitem um certo número de regras mutuamente conhecidas e as sanções 

previstas para quem as transgredir” (2010, p.78-79), cabendo ao enunciador agir de 

acordo com as regras de cada gênero, objetivando o seu leitor-modelo. 

 Nas palavras de Maingueneau, é necessário a quem escreve prever o saber 

enciclopédico – os conhecimentos de mundo - de quem lerá tal texto para que gere o 

efeito esperado. O que Maingueneau define como leitor-modelo está relacionado aos 

tipos de conhecimentos (ou competências) que eles disporão para a compreensão plena 

do texto. Essas competências são consideradas para que o meio selecione seu público, 

seja de forma generalista, seja reduzindo àqueles com conhecimento específico (2013, 

p.47). 

 Os conceitos de contrato de comunicação e de leitor-modelo na análise de 

produtos jornalísticos, por exemplo, estão inter-relacionados, uma vez que, entre a 

organização jornalística e o público que se deseja alcançar (a audiência esperada) deverá 

se estabelecer uma linguagem específica (ou a ausência dela), um gênero a ser 

reconhecido pelo leitor, os contextos e conhecimentos históricos, econômicos e sociais 

e um dado posicionamento.  

 As particularidades de cada dispositivo também são consideradas como parte 

integrante do contrato de leitura entre veículo e leitor. Isso implica em especificidades 

apresentadas (no nosso caso, no webjornalismo) que compõem o discurso de cada um 

dos veículos e a construção do sentido de maneira distinta dos outros meios.  

 Considerando, tal como Verón, que o discurso midiático se constitui através 

de uma inter-relação entre as duas gramáticas: de produção e de reconhecimento, 

entendemos aqui que as marcas discursivas presentes no produto se apresentam como 
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rastros para a identificação de um posicionamento discursivo dos webjornais que, por 

sua vez, convergem com os contratos estabelecidos entre estes e seus leitores-modelo. 

 A partir dessa concepção, o discurso no Jornalismo Econômico não pode ser 

compreendido isoladamente ou apenas pelos textos produzidos e selecionados pelo 

corpus do trabalho, mas está diretamente relacionado às condições de produção em que 

foram escritos, os contextos sociais, culturais, políticos e econômicos do momento – no 

caso de uma crise, questões internacionais também estão envolvidas -, e as relações 

entre esses fatores. O texto seria o lugar de construção dessa trama discursiva. Através 

dos rastros deixados nele é possível identificar as diversas relações existentes, as 

condições de produção e o processo de construção do sentido (2004, p.101) 

 Quando Maingueneau trata especificamente do papel do contexto na 

construção do sentido, compreende-se que os saberes necessários para o 

reconhecimento de um dado discurso não estão todos explícitos no texto, entendendo 

aqui texto como qualquer lugar de fala (escrita, oral, visual). O sentido de um dado 

discurso não é fixo, defendendo o autor que “a própria ideia de um enunciado que 

possua um sentido fixo fora de contexto é insustentável” (2013, p.22). 

 Patrick Charaudeau fala sobre o discurso jornalístico enquanto instância que 

coleta acontecimentos e através de suas estratégias discursivas conquista credibilidade. 

É também através dessas estratégias que os veículos “tendem para a captação, cujas 

exigências são as da imaginação dramatizante”, uma tensão entre o ato de informar e o 

de seduzir (2010, p.74). 

 Essa mesma tensão tratada por Charaudeau como um conflito típico do 

jornalismo se faz presente no Jornalismo Econômico. O JE é desafiado a se afastar da 

sedução da notícia e do mercado, dos números e da linguagem economicista, para se 

aproximar do público comum e “traduzir” os processos econômicos (KUCINSKI, 2000, 

p.15). Não diferente das outras áreas, a produção jornalística sobre economia apresenta 

tão somente uma “versão possível da realidade”, visando os efeitos desejados nas 

instâncias de produção e, é a partir desses efeitos e da construção de um mundo possível, 

que se estabelece o posicionamento discursivo de cada veículo. 

 Partindo do pressuposto de que os discursos midiáticos ocorrem de forma 

sincrônica à construção de outros discursos, consideramos que os relatórios oficiais, 

produzidos pelo G-20 durante as reuniões de cúpula no ápice da crise, não somente 
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representaram fontes primárias para os posicionamentos discursivos dos dois 

webjornais brasileiros como também influíram diretamente na adoção de um discurso 

específico de “ação coordenada”, “governança internacional” e “regulação financeira”.  

Entendemos aqui que alguns dos temas que foram apontados pela cúpula foram 

agendados para os webjornais, inclusive na forma de discurso, termos que antes não se 

viam, tornaram-se referências quando se tratava da crise. 

 A análise de uma crise enquanto acontecimento jornalístico é recorrente nos 

estudos da comunicação, principalmente pelo aspecto de mudança suscitado nos 

diversos campos: econômico, político, social etc. Tal como aponta Verón, a dimensão 

do acontecimento de crise só existe a medida que os meios de comunicação a faz existir. 

 Nessa perspectiva, é possível compreender a dimensão da crise econômica 

internacional de 2008 enquanto acontecimento jornalístico, destacando o aspecto 

extraordinário do momento de ruptura de um modelo econômico já estabelecido e 

consolidado. A crise dos subprimes como fator determinante para o alastramento em 

esfera mundial só se torna relevante no momento em que analisamos a posição ocupada 

pelos Estados Unidos em uma economia mundial capitalista e globalizada, aliada a uma 

cobertura econômica internacional voltada para o mercado financeiro.  

 A crise de 2008 se revelaria, assim, nos diversos planos: real, simbólico e 

imaginário, tal como classifica Ferreira (2011a). Os atores e instituições, no plano real, 

que se legitimam como representação – as economias mais avançadas, os países 

emergentes, os fóruns internacionais; a representação simbólica que se dá através da 

divergência de posicionamentos econômicos vigentes durante a crise – um modelo 

neoliberal sustentado e fortalecido nas últimas três décadas em detrimento de um 

modelo intervencionista enfraquecido entre os anos 80 e 90; e, uma representação 

imaginária que se dá através da dimensão de uma crise econômica e financeira que 

questiona as principais tomadas de decisões dos países mais desenvolvidos e expõe o 

mundo capitalista a uma situação de emergência só vista anteriormente com o crash de 

1929. 

 

Uma forma de ruptura do dizer para o fazer, que é acompanhada, ou melhor, 

sustentada pela interrogação sobre a instituição e sobre o sujeito: coloca-se 

em questão a legitimidade das instituições e seus desejos representatividade, 

que lançam raízes em fundamentos históricos da instituição. A crise é, 

sobretudo no que se refere ao elo social – desconhecimento da existência do 
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outro – e à identidade – situação de vazio -, estupefação em relação à 

sociabilidade. Uma situação em que reina o silêncio e a espera. (FERREIRA, 

2011a, p.46) 

 

 O posicionamento discursivo de uma dada organização jornalística a respeito 

de uma crise também perpassa pelos questionamentos a respeito de uma legitimidade 

das instituições representativas e das escolhas políticas e econômicas. Ao se tratar de 

uma crise econômica internacional, as dúvidas se lançam justamente sobre as posições 

e tomadas de decisões de um fórum representativo recém-criado e seu poder de 

regulação e resolução, além do caráter de cooperação e colaboração entre países tão 

divergentes, com interesses econômicos distintos. 

 As questões identitárias e o grau de confiança das organizações (não somente 

jornalísticas) estão envoltas na construção de um sentido sobre o acontecimento da 

crise, seja nas instâncias de produção, como nas de reconhecimento. As discussões a 

respeito das questões econômicas, políticas e sociais não podem assim serem entendidas 

a partir de uma circunstância de normalidade, em que todos os agentes ocupam seus 

lugares de fala habituais. 

 Assim, a construção do sentido e as inferências a respeito do acontecimento-

crise devem ser entendidos sob o plano sociossimbólico, em que o papel dos meios de 

comunicação se confronta com duas exigências que podem parecer contraditórias: a 

distância crítica da objetividade – racionalização da crise – e um modelo de mediação 

e sociabilidade (FERREIRA, 2011a, p.47).  

 A própria construção do acontecimento se dá através de um fluxo histórico, 

social, cultural. A articulação entre os diversos agentes, seus contextos e cargas de 

significação, é que darão a relevância necessária e a atribuição de um valor, tanto para 

o jornalismo, quanto para a memória coletiva. 

 Ao afirmar que “a inscrição do acontecimento numa memória coletiva carrega 

consigo uma estrutura temporal específica”, Ferreira apresenta também que essa 

inscrição do acontecimento no espaço público e na história tem se modificado ao longo 

dos anos através dos diferentes produtos de comunicação (2011a, p.48-49).  
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2.4  AD NO WEBJORNALISMO: ESPECIFICIDADES E DESAFIOS 

 

 A relação entre o produto jornalístico e o leitor tem se alterado ao longo dos 

anos não somente pelo aspecto do suporte midiático, mas, principalmente, pelas 

diferentes dinâmicas entre os lugares de produção e recepção nos novos contextos. O 

jornalismo na Internet se consolidou enquanto ambiente de convergência dos modelos 

pré-existentes e de ruptura, no sentido de acrescentar ao processo relacional entre 

produtor/receptor novas formas de entender a construção do discurso e, 

consequentemente, a do sentido. 

 Embora os estudos acerca do webjornalismo apresentem transformações 

constantes, seja pela dinâmica do meio, seja pelos processos de mudança das relações 

entre a Internet e o Jornalismo, esse processo de evolução da área pode ser apresentado, 

a priori, em três fases, não necessariamente estratificadas. No primeiro momento, 

chamada de transpositivo, os webjornais apresentavam apenas uma transposição do 

conteúdo produzido para os outros meios, sem uma produção exclusiva e não 

contemplando as especificidades do suporte. Segundo Mielniczuk (2003), essa fase é 

representada pelos primeiros webjornais, a maioria deles já inseridos no mercado 

jornalístico por outros meios (impresso, rádio, TV). 

 A segunda fase caracteriza-se pelo processo de implementação e de 

convergência dos meios, aderindo a uma linguagem mais próxima do ambiente web, 

utilizando recursos como áudio, vídeo e hiperlinks para a construção da narrativa, 

chamada por Mielniczuk de “fase da metáfora” (2003, p.34). Embora muitos webjornais 

ainda apresentassem características de transposição, identificava-se um movimento de 

convergência das mídias e uma maior preocupação na produção de conteúdo específico 

para web. 

 A terceira, datada de meados dos anos 2000, é marcada pela efetiva exploração 

das potencialidades da web para o jornalismo (MIELNICZUK, 2003, p.36). A 

possibilidades de interação entre as instâncias de produção e recepção trouxeram como 

consequência uma abrangência ainda maior para o webjornalismo, apresentando agora 

uma preocupação mais específica, para um mercado ainda mais heterogêneo e difuso. 

Dentro dos estudos da área, já se fala sobre uma “quarta geração” do webjornalismo, 

fundamentada no uso e no avanço das bases de dados para construção da narrativa. 
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 Os webjornais pesquisados já possuem uma versão impressa consolidada e 

foram pioneiros na implantação da versão online. Para a análise do posicionamento 

discursivo de cada um deles, é necessário considerar as semelhanças e distinções entre 

eles e, principalmente, as estratégias discursivas criadas para se consolidarem em um 

ambiente novo e altamente competitivo. 

 As trajetórias criadas pelos webjornais estão intimamente relacionadas ao 

capital simbólico agregado, uma vez que ambos são oriundos do jornalismo impresso 

e, no ambiente da Internet, se apresentam como mais uma opção como “fonte” de 

informação. Além disso, para Verón, as variações estratégicas que marcam os 

fenômenos de concorrência interdiscursiva dependem diretamente das condições de 

mercado nos quais o suporte opera (VERÓN, 1987, p.14-15).  

 As alterações na forma como o conteúdo é apresentado e nas relações entre 

indivíduo e veículo modificam, consequentemente, a maneira como o sentido será 

construído, além das especificidades de cada suporte. A lógica que se estabelece entre 

a organização jornalística e o leitor, especificamente no caso do webjornalismo, precisa 

ser entendida para além do contrato já existente entre o leitor e a versão impressa dos 

jornais.  

 O discurso midiático não está acabado, mas há uma “constante tentativa de 

estabelecer contato com o público” (DALMONTE, 2009, p.35). No caso do 

webjornalismo, esse caráter incompleto se faz ainda mais presente pelas características 

específicas do suporte, pelos diferentes percursos propostos ao destinatário ou pelos 

diferentes graus de interação disponíveis. 

 Além da mudança na instância da produção, Maingueneau afirma que a 

mudança de suporte altera também o modo como o discurso será percebido, interpretado 

e reconhecido pelo leitor.  

 

uma modificação do suporte material de um texto modifica radicalmente um 

gênero do discurso. O que chamamos ‘texto’ não é, então, um conteúdo a ser 

transmitido por este ou aquele veículo, pois o texto é inseparável de seu 

modo de existência material: modo de suporte/transporte e de estocagem, 

logo de memorização (MAINGUENEAU, 2013, p.75) 
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 Isso significa que o reconhecimento será distinto, não somente pelas 

ferramentas proporcionadas pelo webjornalismo, mas porque entende-se aqui que o 

dispositivo exerce um papel fundamental na inter-relação entre produção e 

reconhecimento. Mouillaud entende que os dispositivos são parte integrante na 

construção do sentido, ele não só prepara o sentido, quanto interfere na postura do leitor, 

existe antes do texto, comanda a duração, a extensão e o modo de estruturação no espaço 

e no tempo (1997, p.30-33). 

 No discurso midiático, o suporte não assume mais o papel de canal ou veículo 

– no sentido estrito – como afirmavam as teorias matemática e da informação. A forma 

como o conteúdo se apresenta interfere nos percursos possíveis criados para o 

destinatário. Mouillaud afirma ainda que o “dispositivo” envolve o discurso, mas não é 

apenas uma “entidade técnica”, ele compõe o sentido e se constitui como “um local 

onde o enunciado toma forma” (1997, p.85). 

 

O texto ou script, os títulos, as fotos, as ilustrações, os gráficos refletem uma 

intencionalidade que é, em parte, consciente. Toda narrativa é uma das 

montagens possíveis do real. Quanto mais orgânica for a relação entre forma 

e conteúdo, mais consciente o jornalista estará de sua intencionalidade 

(KUCINSKI, 2000, p.167). 

 

 Enquanto os demais meios de comunicação apresentam a limitação de espaço 

como um dos importantes constrangimentos, o webjornalismo modifica essa realidade, 

dispondo a seu favor um espaço “virtualmente ilimitado”, favorecendo à quantidade de 

informação disponível para público (PALÁCIOS, 2011). O aumento de espaço e a 

reorganização do texto jornalístico a partir dos hipertextos, passando para uma estrutura 

horizontal da notícia, contribuirão para obrigar o “jornalista a realizar um maior esforço 

de seleção e hierarquia dos elementos da informação, tarefas radicalmente jornalísticas” 

(SALAVERRÍA, 1999). 

 A hipertextualidade, uma das principais características do webjornalismo, 

consiste no uso de hipertextos e hiperlinks para a produção da notícia, adicionando a 

uma notícia outras informações mais aprofundadas, correlacionadas ou que contribuam, 

através de outros gêneros, para a compreensão do assunto tratado (BARDOEL; 

DEUZE, 2001, p. 95-96). Nesse contexto, 
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o hipertexto constitui-se, então, como um elemento desse dispositivo 

implementado pelo webjornalismo, visto ser o resultado do encontro entre 

uma possibilidade tecnológica e a proeminência de adaptação a essa 

inovação, de forma a consolidar uma nova tessitura da narrativa jornalística 

(DALMONTE, 2009, p.305-306).  

 

 Assim, a hipertextualidade, se constitui, ao mesmo tempo, como um 

constrangimento discursivo, impondo ao jornalista a necessidade de compreender os 

aspectos informativos que compõem a notícia e se adaptar ao que se apresenta como 

“tendência imperativa” diante da realidade tecnológica. No entanto, também é possível 

analisar o recurso da hipertextualidade através do viés idealizado, uma vez que a ideia 

de intersecção intertextual não foi alcançada completamente como se vislumbrava no 

início do webjornalismo. A aplicação da hipertextualidade ainda está restrita às próprias 

páginas dos webjornais, permitindo apenas uma intradiscursividade (DALMONTE, 

2009, p.167).  

 Essa característica encontrada em análises anteriores de webjornais, também 

estão presentes na nossa análise. Tanto a Folha quanto o Estadão apresentavam notícias 

com hiperlinks, mas, em nenhum dos casos, foram encontradas matérias com links 

externos. As notícias apenas eram linkadas a outras referências (saiba mais sobre, 

notícias relacionadas às tags16 etc.). Nesse sentido, a hipertextualidade consegue 

cumprir o papel de construir uma nova dinâmica de leitura e de construção do sentido, 

no momento em que a narrativa se compõem em vários níveis, cabendo ao leitor o 

interesse ou não pelo assunto.  

 Além da hipertextualidade, Bardoel e Deuze (2001) apresentam como 

elementos fundamentais para a caracterização do webjornalismo a interatividade, a 

customização de conteúdo e a multimidialidade. Marcos Palácios (2003) estabelece 

cinco características, sendo elas: a hipertextualidade, multimidialidade/convergência, 

interatividade, personalização e acrescenta-lhe a memória. 

 A interatividade é compreendida por Bardoel e Deuze (2001) como uma das 

características mais representativas do webjornalismo, uma vez que permite 

leitor/usuário participar da experiência de produção da notícia. Essa participação pode 

                                                 
16 Tags: Palavras-chave marcadas no fim do texto, utilizadas como meio para encontrar notícias 

relacionadas ao mesmo tema, lugar, organização etc.  
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se dar de diversas formas: relação direta por e-mail entre o público e o jornalista, envio 

de comentários na própria notícia com espaço específico para tal ou até chats entre o 

jornalista responsável e os leitores do veículo (2001, p.94). 

 A customização do conteúdo ou personalização, como define Palácios, pode 

ser entendida como um processo de aproximação entre os interesses do público e o que 

é exposto pelo veículo. Bardoel e Deuze explicam que essa característica não está 

relacionada diretamente às estratégias de marketing que proporcionam adaptações do 

jornal para o leitor, mas um processo de customização promovida pelo próprio usuário, 

em que este seleciona quais os temas ou serviços de seu interesse em uma homepage, 

por exemplo (2001, p.95).  

 A multimidialidade ou convergência se caracteriza pelo uso de diferentes 

formatos (vídeo, áudio, texto, infográfico) para a apresentação da notícia. Embora os 

autores afirmem que essa característica pode ser entendida como um parte do conceito 

de hipertextualidade, ela apresenta opções para ambos os polos: ao receptor, que escolhe 

quais elementos da história irá explorar e, ao jornalista, a opção de definir para cada 

história um ângulo diferente e formas diferentes de contar a história (BARDOEL; 

DEUZE, 2001, p.96) 

 Dentre as características que se apresentam de forma específica no 

webjornalismo, nos cabe ressaltar a presença de novas vozes para a construção do 

discurso e das mudanças relacionadas à antiga dicotomia entre produtor e receptor. Os 

espaços criados para participação direta do coenunciador, colaborando na construção 

do produto, apresentando sugestões ou críticas diretamente no ambiente da notícia, 

“encurtam” a distância entre produção e recepção, criando nesta última o “simulacro” 

da proximidade. 

 A forma como se constrói a narrativa no webjornalismo acaba por diferenciá-

lo dos outros meios, agregando no mesmo ambiente diversos formatos e estruturas. 

Elias Machado (2006) discute sobre o ambiente do webjornalismo como agregador de 

formatos pré-existentes nos demais suportes aliados a características que, utilizadas 

devidamente, potencializariam o poder de alcance e de informação do jornalismo. 

 No que diz respeito à memória, por exemplo, apontada por Marcos Palácios 

(2003) como fundamental para o jornalismo de modo geral e como característica do 

webjornalismo, Machado afirma que é preciso pensar em dois aspectos: a memória que 
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existe (isolada como os antigos arquivos, mas registrada em datas e palavras-chave) e a 

que não existe enquanto banco de dados integrado (ou que não seria tão bem aproveitada 

quanto poderia servir).  

 A lógica apresentada por Machado de utilização de banco de dados enquanto 

lugar de memória já é estudada por pesquisadores da área, entendendo esse novo 

movimento como uma quarta geração do webjornalismo. A utilização dos registros 

pelos webjornais, através de uma maior flexibilidade dos procedimentos de busca e 

integração dos dados, permitem ao jornalista utilizar os acontecimentos passados, 

arquivos e memória para uma análise inter-relacionada e aprofundada do presente. 

 De acordo com Barbosa, há dois movimentos de mudança proporcionado pelo 

uso das bases de dados. Enquanto, por um lado,  

 

o emprego e a utilização de bases de dados vai operar remediações nos 

sistemas de  produção, de  obtenção da  informação, no  âmbito dos gêneros 

jornalísticos e da apresentação dos conteúdos, [...] em outro, vai gerar 

inovações quanto  aos modos de fazer jornalismo nas redes digitais, 

configurando, então, um cenário de  dupla via caracterizado por remediações 

e rupturas (BARBOSA, 2004, p.1450). 

 

 O webjornalismo não somente traz consigo elementos já presentes nos demais 

produtos midiáticos como altera as formas de percepção e participação do 

coenunciador. A própria noção de tempo jornalístico se modifica no polo de recepção, 

criando na instância destinatária a sensação de acompanhar o desenrolar dos fatos no 

momento em que acontecem (DALMONTE, 2009, p.23). 

 Ao apresentar brevemente os elementos que caracterizam o webjornalismo, o 

objetivo é compreender o quanto dessas características foram absorvidas pelos 

webjornais analisados, desde a apresentação dos bancos de dados como espaço além de 

arquivos até o uso de formatos que fujam do texto dos veículos impressos. O desafio 

aqui se constrói em analisar o processo de construção discursiva e de posicionamento 

discursivo do webjornalismo diante de um produto com tamanha especificidade e 

dotado de dinâmica própria. 
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3 POSICIONAMENTO DISCURSIVO: O WEBJORNAL DO ESTADÃO  

 

 O objetivo deste trabalho consiste em apresentar os posicionamentos 

discursivos dos webjornais do Estadão e da Folha de São Paulo sobre a crise econômica 

internacional deflagrada em 2008. O corpus foi selecionado utilizando como referência 

as semanas das reuniões de cúpula do G-20 durante o período de auge da crise (2008 a 

2010). 

 Ao analisar o posicionamento discursivo dos webjornais, faz-se necessário 

compreender os elementos que constituem a composição de um discurso midiático, 

sejam eles linguísticos, ideológicos ou aqueles que compõem o dispositivo. Entendemos 

aqui que a apresentação de um webjornal, por si só, já apresenta recursos distintos dos 

demais produtos midiáticos, o que agrega mais um grau de complexidade para a análise. 

 Além disso, seria inviável para um jornal (qualquer que fosse o dispositivo) se 

apresentar de uma forma diferente para o leitor a cada produção. Como afirma Verón 

(2004), a manutenção das formas e dos formatos de apresentação de cada meio reiteram 

a relação entre o veículo e o leitor, reforçando seus vínculos e consolidando a audiência. 

Isso, a nosso ver, representa o fortalecimento do contrato de leitura entre o veículo e o 

leitor e, principalmente, uma concordância com o posicionamento discursivo 

apresentado pelo produto midiático, fator determinante para o contexto de concorrência 

no qual se inserem os produtos jornalísticos. 

 Tal como afirmamos no capítulo anterior, o contrato de leitura não significa 

passividade do leitor, mas uma relação mútua, em que os discursos apresentados pelos 

meios estão inter-relacionados às expectativas de um leitor modelo ou ideal, do meio 

econômico, político, social e cultural em que estão inseridos. Essas inter-relações 

determinam qual a lógica dominante entre veículo e leitor e quais os aspectos dos 

discursos que serão fortalecidos (ou enfraquecidos) ao longo do tempo.  

 Por ter um caráter metodológico, utilizamos ferramentas da Análise de 

Conteúdo para mensurar quantitativamente como se deu a construção da crise 

econômica nos webjornais durante o período. Através da frequência de temas, 
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classificação por editorias e distribuição geográfica, construímos um comparativo entre 

os dois webjornais, analisando suas estratégias, especificidades e divergências. 

 Para que fosse possível compreender o posicionamento dos webjornais, 

consideramos todo material publicado durante as cinco semanas de referência que 

contivessem os termos “crise econômica” e/ou “crise financeira”, utilizando os sistemas 

de busca inseridos nas páginas principais dos jornais. A seleção posterior se deu de 

forma aleatória e proporcional ao volume de notícias publicado pelo webjornal em cada 

semana.  

 Num cenário de crise econômica, o Jornalismo Econômico tende a entrar em 

uma espécie de colapso de direcionamento, uma vez que os desdobramentos globais da 

crise representam, necessariamente, o fracasso de um modelo econômico instituído. 

Embora o corpus de notícias analisadas de Estadão não trate diretamente da necessidade 

de intervenção estatal na economia global, o que seria contrário aos princípios 

neoliberais defendidos, algumas notícias indiciam a contradição suscitada pelo 

momento: notícias sobre o mercado de ações ressaltando baixa nos índices, perspectiva 

pessimista de recuperação e recessão nas principais economias mundiais em 

contraposição a uma espécie de “defesa” de que a intervenção do Estado, necessária 

para o controle econômico e financeiro, não seja definitiva, nem represente uma política 

a ser adotada constantemente. 

 Para analisar o percurso discursivo adotado pelo webjornal Estadão durante o 

período, optamos por apresentar os resultados parciais de cada semana de referência e, 

posteriormente, concluir sobre o posicionamento do jornal como um todo. Dessa forma, 

será possível perceber as diferentes reações do webjornal diante das mudanças de 

cenário – típicas de uma crise – e, por fim, indicar como o produto se apresentou ao 

longo dos anos, as adaptações à web, os recursos utilizados e o posicionamento 

estratégico. 

 

3.1  O ESTADO DE SÃO PAULO: DO IMPRESSO AO WEBJORNALISMO 

  

 Pioneiro na área econômica, O Estado de São Paulo foi o primeiro jornal 

brasileiro a criar um suplemento direcionado especificamente ao comércio e a indústria, 
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o Suplemento Comercial e Industrial, focando nas análises econômicas dos dois setores. 

Anos depois, com o desenvolvimento da área e a experiência bem-sucedida do 

Suplemento, surge a primeira editoria de economia do jornal, sob o comando dos 

jornalistas Cláudio Abramo e Geraldo Banas. 

 O processo de consolidação do Jornalismo Econômico se faz presente na 

redação de O Estado de São Paulo, principalmente pela forte censura sofrida pelo jornal 

durante a época da ditadura. Mas, apesar da perseguição política, o Grupo Estado 

diversificou suas atividades através da Agência Estado e do Estúdio Eldorado, ambos 

nascidos na década de 70. 

 A criação da Agência Estado é um marco no percurso do Jornalismo 

Econômico. A agência tornou-se uma referência brasileira em assuntos econômicos, 

ocupando um espaço privilegiado na captação e divulgação de notícias, principalmente 

após a incorporação da Broadcast, em 1992. 

 O portal Estadão.com surge em 2000, após a fusão dos sites da Agência Estado, 

do jornal O Estado de São Paulo e do Jornal da Tarde, alcançando a marca de um milhão 

de visitantes mensais em menos de três anos. Segundo o índice Alexa17, no ano de 2015, 

o Estadão passou a ocupar o 38º lugar entre os sites mais acessados do país.  

 Apesar de ter sido um dos primeiros jornais brasileiros a chegar a web, as 

características apresentadas pelo Estadão no corpus analisado não acompanharam o 

processo evolutivo do webjornalismo e a utilização de recursos multimídia para 

explorar o ambiente digital. A ausência de recursos gráficos, fotografias ou hiperlinks 

aproximam o webjornal da segunda fase do webjornalismo apontada por Mielniczuk 

(2001), em que não há uma plena transposição do que é publicado no jornal impresso, 

mas também não há aproveitamento dos recursos disponíveis pela web. 

 Desde outubro de 2014, o Estadão adotou o sistema paywall, tendência adotada 

pelos principais jornais do mundo que disponibiliza uma quantidade restrita de notícias 

para o internauta não assinante e foi um dos últimos entre os grandes jornais brasileiros 

a adotar o sistema. O leitor tem acesso gratuito a vinte notícias por mês, sendo 

                                                 
17 Serviço da Amazon.com que aufere a quantidade de visitas recebidas por cada site, estabelecendo um 

ranking por tipo de serviço e localidade.  
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necessário um cadastro rápido após a sexta matéria. A partir da vigésima primeira, o 

conteúdo é restrito para assinantes. 

 Para compreender como se apresenta o material publicado pelo Estadão, 

analisamos cada uma das características do webjornalismo propostas por Marcos 

Palácios (2002), como se apresenta o banco de dados do webjornal e os diferentes 

percursos e graus de interação propostos pelo webjornal. 

 A seleção das matérias analisadas se deu através do banco de dados do Estadão 

(Figura 3). Por não possuir graus de indexação por data, a busca só é permitida por 

palavras-chave, cabendo ao analista selecionar quais editorias, temas relacionados ou 

tipo de material (notícias, áudios, vídeos, infográficos e acervo) em que deseja procurar. 

A procura por datas específicas deve ser feita manualmente através do arquivo. 

Figura 3 - Página de acesso ao banco de dados do Estadão 
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 A primeira característica analisada foi a hipertextualidade. Considerada 

importante para a construção dos percursos discursivos, ela pode se apresentar através 

de hiperlinks ou hipertextos, relacionando a notícia publicada com outros materiais 

produzidos pelo mesmo site ou para ambientes externos. 

 Tal como citamos no capítulo anterior, o Estadão não possui hipertextos que 

conectem o leitor a ambientes externos ao portal do próprio webjornal. O único recurso 

utilizado são os hiperlinks, através de seções como “Leia mais” ou “Veja também”. No 

entanto, mesmo no material mais recente analisado (novembro de 2010), os hiperlinks 

estavam desativados. A ausência de hiperlinks ou hipertextos não somente interfere no 

grau de profundidade das notícias apresentadas como também no percurso discursivo, 

Figura 4 – Matéria do Estadão de 16/11/2008 
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uma vez que restringe a leitura ao texto apresentado, sem vinculação às outras notícias 

sobre o mesmo assunto.  

 As seções à esquerda: Recomendadas, Opinião, Mais lidas, Últimas e Agora 

na Capa direcionam o leitor às matérias importantes no momento em que o site é 

acessado. Essa característica influi no que Palácios (2002) chama de memória. Uma vez 

que o webjornal não mantém os vínculos da notícia com o momento em que foi 

publicada (o que estava relacionado a ela, qual o contexto em que surge, se estava na 

capa do jornal ou não) não é possível ao pesquisador inferir o grau de relevância da 

notícia naquele contexto e o webjornal não se constitui como um lugar de preservação 

da memória. 

 A customização do conteúdo ou personalização ocorre apenas na seção 

“recomendadas”, onde o webjornal seleciona as matérias divulgadas através do 

histórico do leitor pelo site. O leitor que acessa mais frequentemente notícias sobre 

economia ou política, terá as manchetes do dia dessas editorias expostas como 

recomendação. 

 Embora o webjornal apresente as opções de compartilhamento das notícias 

pelas redes sociais (LinkedIn, Facebook, GooglePlus e Twitter) e por e-mail nenhuma 

das matérias analisadas apresentava quantitativo diferente de zero. Não há espaço para 

comentários do leitor na notícia ou ligação direta com o jornalista responsável. 

 Sendo assim, a característica chamada de multimidialidade por Bardoel e 

Deuze (2001) ou convergência por Palácios (2002) também não foi encontrada no 

webjornal. Importante ressaltar que há no acervo opções para a busca por imagens, 

vídeos e áudios, porém elas não só estão desconexas das notícias publicadas como não 

foram encontradas para as datas pesquisadas. 

 A apresentação visual do Estadão sofreu alterações ao longo dos anos. No 

entanto, as matérias resgatadas pelo sistema de busca são apresentadas ao leitor no 

padrão atual. Ou seja, mesmo as notícias mais antigas são reconfiguradas para a nova 

diagramação, o que pode justificar a quebra dos hiperlinks e falhas na formatação de 

algumas notícias.  
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3.2 TRAJETÓRIA DISCURSIVA: O INÍCIO DA CRISE 

 

 Em setembro de 2008, a quebra do banco de investimentos Lehman Brothers 

representou o marco da globalização da crise financeira que atingia os Estados Unidos. 

O que até então era considerado como uma crise hipotecária e geograficamente 

localizada se abrange não somente geograficamente como também para os mercados 

financeiro e bancário. 

 A reunião da cúpula de Washington, realizada nos dias 14 e 15 de novembro 

do mesmo ano, foi o primeiro momento internacional para discutir diretrizes que 

solucionassem a crise financeira e possíveis acordos entre os países atingidos. Nesse 

período, a principal característica das notícias veiculadas pelo Estadão era o 

pessimismo dos agentes financeiros quanto à evolução da crise. As quedas consecutivas 

nas bolsas de valores de todo o mundo, os prejuízos acumulados pelas grandes 

corporações, os dados negativos apresentados pelas principais economias mundiais, 

expectativas frustradas de crescimento econômico e a previsão de recuperação lenta e 

duradoura foram os aspectos centrais da cobertura econômica em 2008.  

 De 11 a 18 de novembro de 2008, foram analisadas 37 matérias publicadas 

pelo Estadão.com e a cobertura esteve focada nas alternativas possíveis para as 

principais empresas atingidas pela crise econômica americana, na globalização da crise 

após a quebra do Lehman Brothers e a mudança do cenário político nos Estados Unidos 

após a eleição do presidente Barack Obama. O discurso do webjornal se constrói através 

de um cenário pessimista, tanto para o momento quanto para um futuro próximo, em 

que se faz necessária uma intervenção governamental para resgatar a economia 

mundial.  

 As afirmações de que “a crise econômica é realmente global” e que “a crise 

financeira está tirando uma porção maior do que se esperava do crescimento mundial” 

fortalecem a ideia de um cenário muito pior do que o esperado, redução do crescimento 

econômico nos principais países do mundo e a necessidade de “uma resposta global, 

coordenada, flexível e rápida”.  A crise econômica de 2008 é considerada pelo 
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webjornal como “a pior crise econômica enfrentada pelo mundo em 80 anos”, sendo a 

todo tempo vinculada ao crash de 1929 através de matérias relacionadas. 

 Os resultados positivos apresentados pelo webjornal, como no caso do lucro 

dos bancos brasileiros, são atribuídos ao mau desempenho da economia norte-

americana e ao fato de, até o terceiro trimestre do ano de 2008, a crise não ter chegado 

ao mercado bancário brasileiro. Ao apresentar dados de uma pesquisa, realizada entre 

as instituições financeiras brasileiras, as perspectivas em relação à crise podem ser 

consideradas otimistas. Quando 95% delas acreditam que a crise deve durar até dois 

anos e 67% acreditam que a desaceleração da economia nacional deve durar apenas um 

ano, há uma tentativa de manter o cenário otimista, apesar do estágio e das proporções 

da crise. Mesmo diante de dados que preocupam diretamente o coenunciador, a intenção 

é demonstrar que a situação brasileira ainda é melhor que a dos demais países 

 Os Estados Unidos não só são considerados como o epicentro da crise como 

também representa o principal eixo da cobertura econômica do jornal. Todos os dados 

comparativos estão relacionados aos Estados Unidos, as decisões econômicas e 

financeiras, os índices das bolsas e as decisões políticas.  

 Na matéria “Dólar não é a principal moeda do mundo, dirá Sarkozy ao G-20”, 

o presidente da França, Nicolas Sarkozy, defende uma posição mais crítica quanto a 

importância dos Estados Unidos para a economia mundial. A visão do presidente 

francês é dada com tom de distanciamento pelo webjornal, utilizando aspas em todas as 

falas do presidente. Embora o presidente defenda que é uma questão de bom senso 

entender que a realidade da Segunda Guerra não é a do momento, principalmente quanto 

às questões econômicas, a centralidade da moeda americana ainda é visível. A posição 

francesa anunciada por Sarkozy antes da reunião do G-20 é apresentada aqui sem grande 

notoriedade. 

 O leitor-modelo que se constrói ao longo do período analisado faz parte dos 

mercados financeiro ou bancário, com princípios neoliberais, envolvido com questões 

macroeconômicas, centrando suas atenções nas principais decisões econômicas dos 

países mais avançados e informações que se relacionem ao posicionamento estratégico 

do Brasil no cenário mundial, como nas matérias: “Opep reduz previsão de alta da 

demanda mundial por petróleo”, de 17 de novembro de 2008; “EUA: Governo e GM 

discutem o valor da ajuda para capital de giro”, de 01 de abril de 2009; “Fed abranda 
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visão sobre economia e mantém juro baixo”, de  23 de junho de 2010. A ausência de 

fontes não oficiais apontam esse direcionamento.  

 Por diversas vezes, o webjornal cita como fontes os “economistas de bancos”, 

“analistas de bancos”, “especialistas do mercado” sem citar quem são ou que bancos 

são esses. As vozes dos especialistas se apresentam para corroborar os efeitos 

apresentados pelo presidente do Banco Central estão se confirmando, na voz do 

coenunciador pretendido: o mercado bancário. 

 Mesmo quando o webjornal aborda questões microeconômicas (como 

consumo e emprego), não é possível identificar um enunciador que não seja 

representantes do mercado financeiro, grandes organizações ou relatórios oficiais. As 

vozes do discurso se reforçam umas às outras. Como exemplo, a matéria “Imigrantes 

necessitam de proteção na crise econômica, diz OCDE” apresenta um relatório da 

Organização para Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) em que afirma 

a necessidade de proteção aos imigrantes em época de crise. O discurso produzido pelo 

webjornal reitera essa informação fazendo do relatório sua própria voz e utilizando das 

demais fontes (uma representante da OCDE e um relatório de uma organização norte-

americana) para reiterar o posicionamento e assegurar essa necessidade de proteção e a 

importância dos imigrantes para as economias dos países da OCDE. 

 Em uma das poucas matérias considerada jornalismo de economia de serviços, 

o webjornal apresenta apenas a visão do especialista sobre a questão do consumo. 

Embora, nesse caso, o enunciado se dirija a um coenunciador que foge do padrão 

estabelecido pelo webjornal, ele não possui voz. Ele não faz parte do mercado financeiro 

ou bancário, mas é o consumidor comum, aquele que recebe o 13º e precisa de 

orientação para controle dos gastos. A partir da premissa de que é um “costume dos 

brasileiros” utilizar o 13º para pagar dívidas e que ainda “são poucos os que planejam 

guardar recursos” para as despesas do ano seguinte, a proposta é orientar como fugir do 

ciclo vicioso do endividamento. 

 Embora não seja focada na crise econômica internacional (apenas cite as 

declarações do então presidente Lula sobre a responsabilidade dos Estados Unidos), a 

notícia “Lula ‘poderá dar lições a Obama’, diz jornal americano” explicita melhor o 

posicionamento do webjornal a respeito do Governo brasileiro até então. Reproduzindo 

quase na íntegra o editorial do jornal “The Christian Science Monitor”, dos Estados 
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Unidos, a matéria apresenta todos os aspectos que tornam o Brasil semelhante aos 

Estados Unidos e a tendência a “liderar a região com soluções guiadas pelo mercado”.  

 A perspectiva, na forma do editorial norte-americano, está em pleno acordo 

com a expectativa do leitor-modelo ou ideal construído pelo webjornal e os 

posicionamentos político e econômico deste. Como o próprio editorial afirma, a política 

de centro executada por Lula estava de acordo com os principais investidores 

internacionais e com a maioria dos brasileiros, o que inclui, principalmente, o mercado 

financeiro do País. 

 Mouillaud afirma que ao reproduzir um dado discurso, o jornal o endossa, 

veiculando os mesmos interesses. Neste caso, podemos observar que pela distinção no 

jornalismo entre a função exercida por um editorial e uma notícia, já se configura como 

reprodução de interesses semelhantes. Apesar das funções divergentes (seja de formato 

ou de posicionamento da organização), o webjornal brasileiro defende os mesmos 

valores e posições expostas pelo jornal norte-americano. 

  O direcionamento ao mercado bancário/financeiro se expressa também 

através da linguagem utilizada pelo webjornal ao descrever as ações realizadas pelo 

governo brasileiro – restritas às operações do mercado e suas consequências para o setor 

financeiro – não sendo destinadas a um público comum. As doze medidas tomadas pelo 

Governo federal que injetaram dinheiro para crédito, em diversos setores da economia, 

para minimizar os efeitos da crise (exportações, crédito rural, depósitos compulsórios) 

são retratadas em linguagem técnica como: “novas regras do BC preveem a liberação 

de compulsórios”; “capital de giro de médias e grandes empresas, empréstimos de pré-

embarque e empréstimos-pontes”; “adiou implementação do recolhimento sobre 

depósitos de empresas de leasing”.   

 Quando a jornalista afirma que “de acordo com a teoria econômica, a política 

anticíclica prevê que os países economizem” (Figura 5), conduz a duas interpretações 

possíveis. A primeira de que existe somente uma teoria econômica que explique a 

existência de ciclos econômicos e de meios de saída e, a segunda, de que o coenunciador 

reconhece e compartilha do posicionamento do jornal, sabendo assim a que teoria e 

medidas a jornalista se refere.  

 Não só não existe somente uma teoria econômica como também não existe 

apenas uma teoria dos ciclos, possuindo, cada uma delas, causas, características, efeitos 
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e possíveis soluções distintas (SANDRONI, 1994, p. 52).  O termo utilizado “de forma 

coordenada”, utilizado no título entre aspas, gera dois efeitos imediatos: de 

distanciamento do webjornal, atribuindo o uso diretamente ao ministro Guido Mantega, 

e de destaque a um termo que passou a ser utilizado com certa frequência após a reunião 

do G-20, como meio de declarar um “consenso” entre os países e a busca de uma 

solução conjunta. 

  

 

 É interessante notar que o título não faz referência à crise diretamente, mas à 

política de juros. O ministro brasileiro defende que os países reduzam os juros. No 

entanto, ao longo do enunciado, é possível perceber a contradição apontada pelo 

enunciador, uma vez que o próprio governo brasileiro não atingiu a meta estabelecida 

para a inflação e afirma que o Brasil “fará isso à sua maneira”. A defesa de uma ação 

coordenada, neste caso, parece ser muito mais em função das medidas anticíclicas de 

modo geral, que apenas dos juros como restringe o título. Não seria apenas a redução 

dos juros as medidas anticíclicas necessárias “para evitar uma depressão”. 

Figura 5 – Exemplo de direcionamento das teorias econômicas, matéria do Estadão de 14/11/2008 
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 Um possível agravamento na crise do setor automobilístico foi pauta durante 

o período analisado de 2008. Não somente pelo impacto que a quebra das indústrias de 

Detroit gerariam na economia norte-americana, mas pelos desdobramentos na economia 

internacional e, consequentemente, no Brasil. A “demora” na aprovação do auxílio para 

as montadoras é claramente exposta pelo jornal por motivações políticas: a oposição 

republicana x democratas colocavam em questão os reais motivos da quebra das 

indústrias e as possíveis vantagens que o governo republicano poderia ter ao aprovar a 

liberação de fundos federais para auxiliar as empresas. 

 A situação crítica do Paquistão ao recorrer ao FMI é mais um indício da 

globalização da crise. O que o jornal chama de “pior crise econômica” no país é fruto 

da interconexão entre os países e a interferência dos mercados externos na economia 

interna do país. A alta no preço dos alimentos e do petróleo foi um dos pontos citados 

pelos governantes na reunião do G-20, sendo um dos fatores de preocupação, 

principalmente em relação aos países menos desenvolvidos. 

 Ação coordenada é palavra de ordem para o controle da crise, seja na política 

monetária, como no sistema financeiro internacional como um todo. O ideal consiste no 

auxílio de todos os países (desenvolvidos ou não) em prol da recuperação do sistema e 

reestabilização do crédito e da liquidez internacional. 

 

 Figura 6 - Distribuição geográfica das notícias na semana de referência de 2008 
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 No universo de 37 matérias analisadas na semana da cúpula, o Brasil se 

equipara aos Estados Unidos na distribuição geográfica, 30% e 32% respectivamente. 

As notícias que tratavam a crise como um todo foram classificadas como de “conjuntura 

internacional”, as demais focavam em situações específicas de um país ou região 

(Figura 6).  

 O discurso produzido na semana de referência de 2008 consiste em apresentar 

um cenário de agravamento da crise econômica internacional, no momento em que ela 

começa a se refletir nos índices econômicos das principais economias mundiais. As 

medidas “coordenadas” propostas pela cúpula do G-20 se fazem presentes no discurso 

do jornal, reiterando a necessidade de intervenções dos diferentes governos (EUA, 

Alemanha, Japão, Brasil).  

 No caso brasileiro, o webjornal pouco tratou sobre as medidas iniciais de 

incentivo ao consumo, aumento do crédito e redução de impostos. Embora a crise tenha 

impactado o setor industrial e afetado o PIB do País no último trimestre do ano, o 

webjornal apenas cita as medidas governamentais na economia real e no setor de 

crédito. Isso pode ter se dado pelo fato dos países emergentes não terem sentido a crise 

imediatamente devido às altas taxas de crescimento alcançadas no trimestre anterior, 

acumulando resultados favoráveis. 

 

3.3 2009: A RECUPERAÇÃO E O CENÁRIO INTERNACIONAL 

 

 Durante a semana de referência de 29 de março a 05 de abril de 2009, o 

discurso do webjornal do Estadão passa a adotar um tom otimista diante dos primeiros 

indícios de recuperação da economia brasileira, apesar dos dados negativos, 

principalmente das principais economias europeias. A sinalização de um acordo global 

entre os países participantes do G-20 é percebida pelo webjornal como sinal de “uma 

nova ordem econômica internacional”.  

 Ao pautar os temas tratados no relatório final da reunião, como o novo papel 

do FMI, a regulamentação das instituições financeiras internacionais e o processo de 

cooperação internacional, apresenta uma mudança quanto a visibilidade e importância 

do grupo no novo cenário. Os sinais de otimismo no mercado de valores e a perspectiva 
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de melhora da crise diante dos incentivos governamentais e das intervenções diretas na 

economia dos principais países foram efeitos diretos dos acordos previstos no G-20, que 

influíram no desempenho das bolsas europeias e na americana. 

 O desempenho das bolsas diante da esperança de recuperação é retratado pelo 

webjornal em diversos momentos: “investidores animados com recentes sinais de 

melhora no cenário econômico”, “o otimismo logo voltou ao mercado”, “esperanças de 

que a reunião do G-20 em Londres possa acalmar a crise econômica e promover 

mudanças regulatórias que possam ajudar os bancos”. 

 Baseado no documento gerado pela cúpula de Londres, alguns temas que ainda 

não haviam sido abordados como controle dos paraísos fiscais passam a ser pauta. O 

que indica uma nova estratégia de controle para o mercado financeiro, principalmente, 

a partir da postura dos países mais ricos.  

 No entanto, ao tratar especificamente do Brasil, o webjornal associa uma 

perspectiva pessimista quanto a duração da crise à imagem do presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva e a indicação de sucessão para a presidência em 2010. A associação direta 

às eleições de 2010, valoriza a posição do candidato da oposição, José Serra, e atrela os 

resultados da pré-candidata apoiada pelo presidente Lula aos rumos da crise econômica 

internacional.  

 No artigo “A incompetência consolidada”, a colunista critica a atuação do 

presidente na área econômica, defendendo que a intervenção na economia não deveria 

se dar como “praticamente de tutela da área pública” e que só se justificaria em 

“situações que não pairassem dúvidas sobre sua pertinência”. O posicionamento 

político, visando as eleições de 2010, se torna mais latente quando a autora afirma que 

“Lula se compraz em oferecer saída a torto e a direito para a crise econômica mundial 

mas não tem a aptidão para cuidar da casa”. 

 Em outro artigo, durante o mesmo período, o colunista afirma que há um 

“neoestatismo pregado entusiasticamente pelo presidente brasileiro”. No entanto, os 

dados que se apresentam tanto para o Banco Central – apresentados no relatório do 

capítulo 2 – como no cenário internacional, afirmam que o Brasil sofreu menos os 

efeitos da crise, mesmo no início de 2009, quando o cenário ainda era de agravamento.  
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 É possível notar nesse momento, o conflito de direcionamento gerado por uma 

crise econômica, uma vez que a defesa neoliberal compreende que não deve haver 

intervenção dos Estados na economia. A concordância dos países ricos em regular 

internacionalmente o mercado financeiro e o agravamento dos índices de desaceleração 

levam a adoção de uma postura mais flexível, em que os mercados financeiro e bancário 

necessitam do auxílio dos governos para reestabelecer a ordem econômica.  

 O posicionamento do webjornal nesse sentido se faz notório. Embora a favor 

das intervenções norte-americana e europeia e admita que há um equilíbrio entre o 

momento internacional da crise e a situação brasileira, ainda defende uma “má 

administração” do presidente e “ausência de governança”. 

 Mais do que no período anterior, o webjornal adota o economês. Termos como 

hedge funds, offshore tax havens, ativos tóxicos são utilizados com frequência ao longo 

da cobertura sobre o G-20.  Faz-se importante ressaltar dois fatores: primeiro, o que diz 

respeito às fontes, que restringem-se ao mercado financeiro e aos relatórios oficiais. 

Segundo, não há uma preocupação em traduzir ao leitor o que é dito pelos relatórios, 

muito menos os efeitos possíveis das ações econômicas. 

 A mudança, principalmente em relação ao Brasil, surge a partir da segunda 

reunião de 2009, ocorrida nos dias de 24 a 25 de setembro. A elevação do grau de 

investimento do Brasil pela agência Moody’s e os índices de recuperação do País levam 

o webjornal a adoção de um discurso muito mais positivo em relação às medidas 

tomadas pelo Governo brasileiro durante o período de auge da crise.  

 O artigo da vice-presidente regional do Banco Mundial, Pamela Cox, 

publicado pelo Estadão no dia 22 de setembro, sob o título “América Latina depois da 

crise”, já denota uma nova apreciação quanto a administração da crise durante o período 

mais grave e o desempenho dos países latino-americanos. O Brasil passa a ser retratado 

como o país que “se recuperou rapidamente”, que “a crise financeira ‘não passa de uma 

lembrança no Brasil” e que “vai fechar o ano com crescimento bastante superior ao do 

resto dos países membros do G-20”. Pela primeira vez, o webjornal cita, através da vice-

presidente, que a responsabilidade pelo menor impacto da crise sobre a economia real 

brasileira está intimamente relacionado à “gestão da dívida pública, as elevadas reservas 

cambiais e boas políticas sociais” implantadas. 
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 A perspectiva positiva com relação ao Brasil se reflete nos títulos adotados 

pelo webjornal durante o período, referindo-se aos dados positivos, à volta dos planos 

de crescimento e a “alta consolidada”.  No entanto, é necessário pontuar que, apesar da 

análise favorável quanto ao desempenho na crise, o webjornal mantém o viés crítico ao 

Governo federal e às necessidades do mercado financeiro, principalmente quanto ao 

comércio exterior (duas matérias no período criticavam os métodos do Governo federal 

quanto ao assunto e os dados apresentados pelo Banco Central). 

 A reunião do G-20, as resoluções feitas até então e as medidas que foram 

seguidas foram a pauta central da semana analisada. O Estadão focou sua cobertura na 

substituição do G-8 pelo G-20 enquanto fórum de cooperação internacional, as metas 

cumpridas pelo grupo ao longo do primeiro ano de crise e às questões envolvendo as 

relações internacionais entre os países.  

 Tal como o relatório divulgado pela cúpula ao final da reunião, o Estadão 

ressalta o papel de importância assumido pelo G-20 no processo de recuperação global. 

Mesmo diante do impasse acerca das possíveis estratégias de saída, o webjornal constrói 

um discurso centrado nos acordos firmados pelo grupo, o bom desempenho das medidas 

implantadas até então e as perspectivas de regulamentação dos órgãos financeiros 

internacionais. 

 

Figura 7 - Distribuição geográfica das notícias nos períodos analisados no ano de 2009 
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 A proporção de matérias ligadas ao Brasil aumentou em relação ao período 

analisado de 2008. Do total de 26 matérias analisadas para a primeira semana de 2009 

e 23 para a segunda semana, 52% estavam relacionadas às questões internas, 

diminuindo consideravelmente o volume de notícias sobre os Estados Unidos. 

 

3.4 2010: A CRISE SAI DO FOCO 

 

 Com o cenário interno mais favorável e a recuperação nos principais índices 

econômicos do País, as preocupações da cobertura econômica do Estadão se voltam 

para o desempenho econômico da China e a recuperação de alguns países europeus. Na 

semana da primeira reunião de 2010, de 22 a 29 de junho, o Banco do Povo da China 

removeu a fixação do yuan ao dólar pela primeira vez desde o início da crise e esse foi 

o principal motivo para que a reunião do G-20 e a análise dos webjornais centrassem na 

economia chinesa. Das dez matérias veiculadas durante o período, três tratavam 

especificamente da China e suas relações com as demais economias mundiais, uma 

sobre o Banco Central americano e a política de juros, uma sobre as decisões do G-20 

e duas sobre a economia brasileira.  

 O discurso de superação da crise, o crescimento econômico do País e a 

resistência aos efeitos da forma mais adequada se contrapõem às críticas quanto aos 

planos de investimento e condução do Brasil “por um viés político e com pouca relação 

com o mercado”. Mantendo a linha discursiva apresentada ao longo dos anos de crise, 

o webjornal se opõe ao Governo brasileiro, defendendo que o Brasil deveria mudar os 

critérios e se alinhar ao cenário internacional e ao mercado. 

 No cenário internacional, o Estadão começa a ressaltar as divergências que 

surgem no interior do G-20 e os pontos que ainda permanecem em negociação. Citando 

“observadores”, “fonte próxima às negociações”, o relato da reunião demonstra todos 

os impasses quanto às questões regulatórias e a ausência de acordo, afirmando que “uma 

crítica foi que a unidade conseguida em outras cúpulas, que levou a coordenação de 

políticas que ajudaram à tirar o mundo da crise financeira, não ocorreu em Toronto”. 

 Na segunda reunião de 2010, entre 06 e 13 de novembro, os termos crise 

econômica e crise financeira surgem citados em contextos diversos como na 
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retrospectiva das relações comerciais entre Colômbia e Venezuela e nos desafios na 

nova presidente com as centrais sindicais. Retratada como um passado distante, a crise 

financeira mundial já não é mais o centro do discurso e a reunião do G-20 não chega a 

ser mencionada. 

 Dentre as matérias analisadas, apenas um artigo faz menção a economia 

brasileira, de modo a resgatar causas e efeitos da crise financeira no país. A coluna do 

ex-presidente Fernando Henrique Cardoso traz à tona os aspectos de controle 

econômico aplicados durante o seu governo e as consequências dessas ações para o bom 

desempenho no Brasil durante a crise.  

 Ao analisar a postura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente 

afirma que “o atual comandante do barco, embriagado pelos êxitos, confundiu-se: 

atribuiu a si o aumento do nível das águas”, metaforizando sobre os méritos dados a 

Lula na contenção da crise. O título do artigo “Lunetas Novas?” questiona a postura da 

presidente eleita, Dilma Rousseff, e se esta apresentará uma visão mais “racional” sobre 

o andamento do País ou continuará em “ufanismos enganosos” 

 Apesar de um volume muito menor de notícias a respeito da crise em 

comparação aos anos anteriores, o Estadão manteve a média de matérias publicadas 

envolvendo o Brasil, com destaque para as ações do governo chinês no primeiro 

semestre de 2010, que interferiu diretamente na economia internacional. 

 

 

Figura 8 - Distribuição geográfica das notícias nos períodos analisado no ano de 2010 
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 Durante todo o período analisado, de 2008 a 2010, 89% das notícias foram 

classificadas como informativas, sendo as demais colunas de articulistas do jornal 

impresso, reproduzidas pelo webjornal. A distribuição das notícias quanto às editorias 

se deu da seguinte forma: 

 

 

Figura 9 - Distribuição das notícias por editoria nas semanas de referência entre 2008 e 2010 
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 A análise do percurso discursivo construído por Estadão durante o período da 

crise econômica iniciada em 2008 nos leva a distinguir dois aspectos: um 

posicionamento alinhado ao mercado financeiro e uma oposição política ao Governo 

federal vigente. Esses aspectos se tornam visíveis através dos diferentes momentos da 

crise, a seleção de notícias publicadas durante o período, a escolha das fontes e os estilos 

de discurso. 

 A linguagem técnica do Estadão, a ausência de definições para os termos 

econômicos e recursos para auxiliar a compreensão do leitor nos levam a inferir um 

público-alvo que compreende a linguagem econômica e domina os termos do chamado 

“economês”. O foco na cobertura macroeconômica também reitera esse coenunciador 

que está mais voltado às medidas governamentais que influenciem diretamente nos 
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mercados internacionais que àquelas sobre a economia real. Tal como afirma Puliti 

(2010), as hipóteses que se confirmam ao longo da análise estão relacionadas ao 

processo de financeirização do Jornalismo Econômico, direcionando o conteúdo da 

editoria sempre ao mercado financeiro.  

 As fontes utilizadas pelo Estadão representam as vozes dos mercados bancário 

e financeiro, quando não são as fontes oficiais (presidentes, ministros, relatórios de 

grandes organizações). Ao longo da análise, notamos que é rara a presença de vozes 

divergentes na construção discursiva sobre a crise. As matérias (duas em todo corpus) 

que apresentam outro lugar de fala que não o dos setores financeiro e bancário, não se 

constituem como um contraponto para o discurso neoliberal e oficial, o cidadão 

“comum” não é contemplado. 

 Além disso, o Estadão utiliza de recursos de estilo para apresentar o 

direcionamento do discurso sobre a crise. O uso alternado dos discursos direto e indireto 

estão intimamente relacionados à concordância do jornal quanto ao posicionamento 

político/econômico de determinadas fontes. O discurso direto é adotado para a fala de 

especialistas do mercado financeiro ou analistas bancários, enquanto o indireto (através 

do uso de aspas, por exemplo) é assumido quando se trata de vozes destoantes, como o 

do então presidente da Venezuela, Hugo Chávez18. 

  Os títulos das notícias do Estadão exemplificam o uso das diferentes 

temporalidades no webjornalismo. Embora a maioria das notícias apresente verbos no 

presente, há casos em que o título induz à previsão de acontecimentos, típica da editoria 

de economia. As matérias que adotam títulos no tempo passado se referem às cotações 

das bolsas asiáticas, publicadas no turno da manhã pelo jornal, quando os mercados já 

encerraram as atividades. 

 O papel das agências de notícias nas matérias de economia do Estadão se 

mostrou predominante. No universo pesquisado, 27% das notícias eram oriundas de 

agências internacionais, enquanto 46% foram produzidas por agências nacionais. 

Dentre estas, é importante destacar a Agência Estado (AE), pertencente ao grupo do 

webjornal e responsável por 77% das matérias. 

                                                 
18 BBC Brasil. Chávez critica cúpula do G20 e diz que FMI deve ser ‘eliminado’. Estadão. 03 abr. 2009. 

<http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,chavez-critica-cupula-do-g20-e-diz-que-fmi-deve-ser-

eliminado,349779>. Acessado em: 03 de dezembro de 2014. 
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 A construção discursiva que se apresenta no webjornal perpassa pelas questões 

apontadas por Mouillaud (1997) quanto ao discurso estratégico das agências de notícias. 

Seja pelas questões de distribuição geográfica, como é o caso das notícias 

internacionais, seja pelos alinhamentos quanto ao discurso e o modo de apresentação 

das notícias. O Estadão não somente corrobora com os discursos reproduzidos pelas 

agências, como também ressalta o posicionamento do grupo Estado quanto às notícias 

econômicas, valorizando o mercado financeiro, foco da Agência Estado. 

 O webjornal opta por não apresentar recursos que aprofundem o assunto para 

o leitor. Mesmo quando é constatada a presença de hiperlinks, o conteúdo relacionado 

está mais direcionado a contextualizar o leitor através de outras matérias sobre o mesmo 

assunto que explicar termos técnicos ou adicionar outras vozes ao discurso (Figura 10). 

Entendemos que essa opção do webjornal compõe parte da estratégia ou efeito de 

sentido que o webjornal evidencia ao seu leitor-modelo, estabelecendo uma 

cumplicidade com este, que detém o saber enciclopédico necessário para a compreensão 

do conteúdo. Além disso, a apresentação das notícias sem os recursos adicionais 

proporcionados pelo web, aproxima o webjornal do modelo de transposição descrito 

por Mielniczuk (2003) e segmenta o público-alvo do webjornal àqueles que já possuem 

conhecimentos prévios sobre economia e os mercados, especialmente o financeiro.  

 As características apresentadas, o percurso discursivo traçado pelo Estadão, os 

temas tratados e as formas de apresentar as notícias influem na posição ocupada pelo 

webjornal em um cenário de concorrência. Para compor a análise apresentaremos as 

especificidades do webjornal da Folha de São Paulo no capítulo seguinte e, 

posteriormente, um comparativo entre os posicionamentos dos dois jornais, 

semelhanças e divergências, diante dos públicos. 
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 Figura 10 – Exemplo de notícia publicada pelo Estadão sem hiperlinks para esclarecimento de termos 

técnicos como “compulsório”, empresas de “leasing”, “empréstimos de pré-embarque”, “empréstimos-

pontes”.  
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4 POSICIONAMENTO DISCURSIVO: O WEBJORNAL DA FOLHA  

  

 A construção e reconhecimento dos webjornais brasileiros se dão, 

principalmente, pela herança da imagem e credibilidade estabelecida pelos jornais 

impressos que lhes deram origem. O jornal Folha de São Paulo foi fundado em 1921 e, 

desde a década de 80, é o jornal mais vendido do país entre os diários nacionais. De 

acordo com informações do Grupo Folha, a linha editorial seguida pelos produtos 

estabelecem como premissa “a busca por um jornalismo crítico, apartidário e 

pluralista”.  

 Criado em 1995, inicialmente com o nome de Folha Online, a Folha foi o 

primeiro webjornal em tempo real em língua portuguesa, com objetivos voltados “a 

criação, a produção e o desenvolvimento de conteúdo jornalístico on-line, além de 

serviços, com destaque para áreas de interatividade”.  O compromisso, segundo o site 

da própria Folha, é produzir conteúdo na Internet com a mesma qualidade do jornal 

impresso, seguindo os princípios editoriais adotados pelo Grupo19. 

 Com 19 editorias de conteúdo, o site da Folha conta com uma audiência de 17 

milhões de visitantes únicos e 173 milhões de páginas vistas por mês. Produz ainda 

conteúdo para dispositivos móveis como tablets, smartphones e para as plataformas 

WAP e SMS (para celulares em geral)20. 

 Em 2012, a Folha.com adotou o sistema de paywall como meio de sustentar a 

publicação nos meios digitais. Passaram a ser disponibilizados ao internauta até vinte 

textos gratuitos por mês, sendo, a partir do décimo, necessário um cadastro simples. A 

assinatura é exigida a partir da 21ª matéria, mas, uma vez assinado, é disponibilizado 

todo o conteúdo da Folha no site, em tablets e celulares21. 

 É importante destacar que a Folha.com, desde a implantação do site, tem dentre 

os seus objetivos a produção de conteúdo para Internet, destacando a interatividade. Isso 

                                                 
19 Informações institucionais do Grupo Folha. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/institucional/folha_com.shtml. Acesso em: 26 de março de 2015, às 

00h40.  
20 Dados disponibilizados no site do Grupo Folha.  
21 Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/06/1298719-em-um-ano-paywall-agrega-

audiencia-e-assinaturas-a-folha.shtml>. Acesso em: 26 de março de 2015, 00h48. 

http://www1.folha.uol.com.br/institucional/folha_com.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/06/1298719-em-um-ano-paywall-agrega-audiencia-e-assinaturas-a-folha.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/06/1298719-em-um-ano-paywall-agrega-audiencia-e-assinaturas-a-folha.shtml


94 

 

significa que há uma preocupação em oferecer ao leitor um novo produto, com 

conteúdos distintos do jornal impresso e com características pertinentes ao meio. 

 As características do webjornalismo descritas por Bardoel & Deuze (2001) e 

Palácios (1999) estão fortemente presentes no webjornal da Folha. O uso de hipertextos 

e hiperlinks é um dos recursos mais utilizados pelo webjornal, proporcionando 

aprofundamento dos temas e uma construção discursiva em diversos níveis. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Embora o webjornal mantenha a intradiscursividade, relacionando seus 

hiperlinks apenas para conteúdos produzidos pelo próprio site, há uma preocupação em 

apresentar de cinco a oito notícias sobre o mesmo tema na seção “Leia Mais”, além da 

produção de “especiais” sobre o assunto principal para cada notícia publicada. Em todo 

material analisado, a Folha indica no “Especial” uma cobertura completa sobre o tema 

exposto ou o que já foi publicado sobre ele. Esse recurso proporciona ao leitor uma 

visão panorâmica do conteúdo, relacionando-o ao momento em que foi publicado.  

 

 

 

 

Figura 11 - Modelos de hiperlinks e hipertextos utilizados nas notícias da Folha 
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 A página acessada contém diversos adicionais de navegação, que poderíamos 

considerar como recursos de interatividade e customização do conteúdo. As seções de 

Livraria (dois blocos com “Livraria da Folha”, onde exibem capas de livros 

relacionados à venda) e “+livraria”, anunciando a temática de três livros (distintos dos 

que são exibidos) são adaptadas a cada acesso do leitor, adequando os assuntos aos 

temas de interesse. 

 A seção “serviços” contém links para a editoria da Folha no Twitter, Facebook 

e no formato RSS para agregadores de links; o “siga a Folha”, com os links para todas 

as redes sociais em que o webjornal está presente, além da possibilidade do leitor assinar 

a newsletter; o “em mundo”22, relaciona as notícias mais lidas, mais comentadas, mais 

enviadas e as últimas publicadas de acordo com a editoria da notícia acessada; “envie 

                                                 
22 A seção varia de acordo com a editoria. Nesse caso, trata-se da editoria “mundo”. Nas demais, a Folha 

mantém a mesma característica, com as mesmas seções, variando apenas o título: “em mercado”, “em 

tec”, “em poder”. 

Figura 12 - Seção "Especial" da Folha com sugestão de cobertura completa sobre o tema da notícia 
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sua notícia”, com links para que o leitor envie fotos, vídeos ou relatos que considere 

relevante para ser apurado pelo jornal.  

 O acesso direto às redes sociais em que o webjornal está vinculado e a 

possibilidade do envio de notícias do leitor podem ser consideradas ações de 

interatividade, assim como o espaço para comentários do leitor. Todas as notícias da 

Folha exibem quantos comentários obtiveram dos leitores e quantas vezes elas foram 

compartilhadas, além de ter a opção para que o leitor ouça o texto da notícia. 

 O principal diferencial entre a seção “Leia mais” e o box com as notícias mais 

lidas, mais comentadas e as últimas publicadas está relacionado ao quesito memória. 

Enquanto o primeiro resgata aquilo que foi publicado no dia da notícia, com as matérias 

relacionadas de acordo com o tema, o box apresenta o noticiário presente no webjornal 

na hora do acesso do leitor. Ou seja, através dos links do “Leia Mais” é possível que o 

leitor se aprofunde no conteúdo, mantendo a coerência textual e a temática, resgatando 

termos que estão presentes no texto e seguindo um percurso possível tanto para quem 

acessou a notícia no dia em que foi publicada, como para quem acessou pelo banco de 

dados. 

 Ainda relacionada à memória no webjornal, há uma conservação do layout 

apresentado no dia da publicação da notícia, permitindo assim uma análise das 

alterações na diagramação e no comparativo entre as editorias. O sistema de buscas do 

webjornal, no entanto, mantém a característica de indexação, permitindo apenas a busca 

por palavras-chave, data e editoria. Sendo assim, não há distinção quanto ao tipo de 

material resultante da busca (vídeo, áudio, texto, infográfico). 

 As variações quanto a editoria são poucas. Para as matérias da editoria 

“mundo”, o webjornal tem a sessão “mundialíssimo”, com três notícias relevantes da 

editoria e outras três seções de blogs e colunas do jornal. Em “mercado”, ao invés de 

indicar a leitura de outros blogs ou colunas da Folha, há um link para o folhainvest, 

blog do Grupo Folha sobre a movimentação do mercado financeiro ao vivo. 

 A Folha apresenta no topo da página, ao lado direito, links para coberturas 

relacionadas à editoria. No caso da editoria “mundo”, o webjornal sugeriu temas como 

“100 anos da 1ª guerra” e “Síria”. Em “mercado”, há link direto para o folhainvest e 

temas como “20 anos do plano real”, “tudo sobre Belo Monte”.  
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Figura 13 - Diferenças nos links relacionados à apresentação das editorias 

 

 Algumas alterações surgiram ao longo do tempo na apresentação das notícias 

da Folha quanto a interatividade e a multimidialidade. Essas mudanças serão 

apresentadas ao analisarmos o percurso discursivo construído pelo webjornal. As 

características relatadas nesse primeiro momento dizem respeito à maioria do material 

analisado. 

 

4.1  2008: EM DEFESA DO LIVRE MERCADO 

 

 A primeira reunião de cúpula do G20 após a disseminação da crise econômica 

foi abordada pela Folha como um dos primeiros movimentos internacionais para 

controle e regulação dos mercados. No entanto, a visão apresentada pelo webjornal não 
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se caracterizava como pessimista, muito menos descrevia a crise como o acontecimento 

econômico mais grave do século.  

 Durante o período analisado em 2008, a Folha foca sua abordagem na reunião 

do G20, incluindo as principais perspectivas de regulação do mercado durante a crise 

econômica internacional e a possibilidade de retomada das discussões sobre a 

liberalização do comércio mundial, conhecida como Rodada Doha, que se arrastavam 

desde 2001, sem um acordo entre os países membros da Organização Mundial do 

Comércio (OMC). A expectativa dos mercados com relação à reunião do G20 também 

se mostra presente nas matérias da Folha, principalmente nos dias que antecedem a 

reunião da cúpula. 

 A crise econômica é, até então, uma realidade nos Estados Unidos e começa a 

influir diretamente nos países desenvolvidos como Alemanha, Itália, Reino Unido e 

Japão. Para o Brasil, a situação é de certa preocupação com o mercado internacional, 

mas de tranquilidade em relação ao andamento da economia nacional. A ideia 

construída é de um país que não sofrerá danos com a crise, muito menos recessão. Em 

diversas matérias no corpus analisado, há citações como “no caso brasileiro, não há 

risco de recessão”, “é a primeira vez que os problemas não estão nos países pobres”, 

“Brasil – um país que, junto com outros emergentes não deve entrar em recessão”. 

 A construção discursiva que se apresenta na Folha durante a semana da cúpula 

do G20 em 2008 se baseia, prioritariamente, na defesa do modelo de livre mercado 

diante do cenário de crise. Diante das críticas às causas que levaram à desestabilização 

do mercado financeiro e a ausência de regulação dos mercados norte-americanos, as 

declarações do então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, ganharam forte 

visibilidade pelo webjornal, relembrando a importância de se manter o modelo e de 

ressaltar que o agravamento da crise não significa necessariamente a necessidade de 

uma nova estrutura econômica internacional. 

 Os títulos das notícias durante a semana de referência de 2008 são diretos e 

soam pessimistas, destacando sempre a informação mais contundente quanto à crise e 

seus desdobramentos (“Dados ruins de empresas provocam queda nas Bolsas de NY”, 

de 11/11/2008; “Juros bancários sobem para maior nível em cinco anos, aponta Procon-

SP”, de 13/11/2008; “Para economistas do setor privado, EUA sofrem recessão 

prolongada”, de 17/11/2008). Porém, o corpo das matérias é construído de forma que 
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suavize a primeira informação, relativizando a gravidade da declaração e qualquer 

caráter pessimista em relação aos mercados. 

 Em diversos momentos, é possível perceber um discurso ponderado sobre os 

avanços dos dados negativos e um tom de “contemporização” quanto a abrangência 

desses dados. Nesse sentido, nota-se a tentativa de uma construção discursiva otimista 

quanto ao cenário, tanto para o mercado financeiro quanto para economia real, 

especialmente sobre o Brasil.  

 A abordagem da Folha retrata as nuances das operações durante a crise, 

lembrando o que diferencia uma recessão e uma contração da economia, as injeções 

financeiras ocorridas no sistema bancário, mesmo antes das grandes operações com as 

montadoras norte-americanas, e o que ela chama de “crise de confiança”, quando os 

próprios investidores temiam as consequências da crise financeira e paralisaram as 

operações. É interessante notar toda a contextualização que a Folha apresenta para suas 

notícias sobre a crise, seja no cenário nacional, abordando como o mercado brasileiro 

reage aos diferentes fatores, seja no internacional. O contexto torna-se relevante para 

que o leitor se situe diante dos diversos acontecimentos, como as reuniões da cúpula, e 

compreenda em que sentido poderia haver ações coordenadas. 

 As indicações de leitura através dos links extras, disponíveis em todas as 

matérias, apresentam ao leitor a possibilidade de compreender o assunto mais 

profundamente, entendendo terminologias específicas do mercado econômico e 

funcionamento das bolsas de valores. Além disso, as indicações funcionam como um 

direcionamento do leitor ao mundo financeiro, um atrativo para que ele se insira nesse 

universo e torne-se participante dele, através de imperativos como: “acompanhe a 

cotação do dólar”, “confira os principais tipos de investimento e saiba como aplicar”, 

“veja como enriquecer com a Bolsa”.  

 É curioso o tratamento que a Folha dá a seção “Livraria da Folha” em 

quaisquer que sejam as editorias. A indicação dos livros está relacionada ao tema 

abordado na notícia e apresenta não somente uma sugestão de leitura para aprofundar 

os conhecimentos sobre o assunto, como direciona para outras perspectivas e temáticas 

correlacionadas. Em uma matéria sobre a crise, por exemplo, a Livraria indica um livro 

sobre “o capitalismo pela ótica de Karl Marx”; em outra sobre as eleições nos Estados 

Unidos, indica um sobre “como as nações americanas lidam com o nacionalismo”; 
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numa terceira sobre a Bolsa de Valores, aponta uma leitura sobre “como escolher suas 

ações e o momento certo de comprar e vender”.  

 Dentre as diversas possibilidades criadas pelo webjornal, as leituras 

recomendadas também se caracterizam como um caminho possível para o leitor. A 

tentativa de aprofundamento no assunto, através dos diferentes níveis de leitura, aqui se 

dá não só pelo caminho da publicidade (uma vez que os livros estão à venda pela livraria 

da própria empresa), como também do direcionamento de um dado discurso para que o 

leitor conheça as diferentes abordagens possíveis para aquele tema. 

 Isso não significa, no entanto, que as leituras indicadas sobre Karl Marx ou 

Che, por exemplo, sejam escritas (e interpretadas) à luz de teorias econômicas 

divergentes daquelas defendidas pelo jornal. Aqui nos parece que o webjornal procura 

manter uma postura de certa imparcialidade editorial, ao indicar que existem teorias 

alternativas e recomendar a leitura ao seu coenunciador. Faz-se importante salientar 

também que o webjornal não explicita qual o seu direcionamento político e/ou 

econômico, mas o posicionamento a favor das políticas de livre mercado e neoliberais, 

de modo geral, estão intrínsecas nas coberturas dos assuntos econômicos e na defesa de 

determinadas ações anticrise em detrimento de outras. 

 O perfil do leitor-modelo construído pela Folha não está no mercado 

financeiro, nem no mercado bancário. Mesmo quando o tema da notícia está 

direcionado a questões específicas das classes A e B, há a apresentação de um 

contraponto, no mesmo setor, para aproximar o assunto aos demais leitores, como a 

matéria “Turbulência já faz cliente renegociar compra de imóvel”, publicada em 16 de 

novembro de 2008, que ao tratar de uma desaceleração do mercado de imóveis de alto 

padrão, abrange a abordagem ao mercado dos imóveis mais baratos.  

 Ao tratar de temas como emprego, décimo terceiro ou uso do cartão de crédito, 

há uma preocupação em não utilizar “estereótipos” do brasileiro que não tem controle 

sobre o próprio orçamento e, ao mesmo tempo, construir uma expectativa positiva 

quanto ao mercado interno, mesmo em uma conjuntura de desaceleração econômica 

internacional. A ideia que o webjornal constrói ao longo dessa semana é de que a crise 

não chegou à economia real brasileira e, quando atinge o mercado financeiro brasileiro, 

se dá tão somente pelo grau de vinculação que existe entre as atividades da Bovespa e 

dos mercados de valores norte-americanos, os principais do mundo. 
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 A abordagem da Folha se direciona a um coenunciador que não possui 

conhecimentos prévios sobre economia ou mercado financeiro e deseja conhecer a área 

e suas especificidades. Há uma preocupação do webjornal em explicitar as siglas do 

mercado (organizações, termos econômicos, operações específicas) e, além disso, 

sugerir leituras adicionais para compreender melhor a área. Quando se trata de grandes 

organizações mundiais compostas por países-membros, a Folha dedica o último 

parágrafo de suas matérias a citar quem são os países integrantes, como é o caso da 

OCDE, do G8 e do G20. 

 É importante pontuar uma intenção do webjornal em parecer isento e 

“imparcial” quanto a abordagem, no momento em que apresenta os temas sob uma 

perspectiva de mercado, mas sugere leituras sobre a ótica marxista como contraponto 

das visões econômicas. Em mais de uma matéria no ano de 2008, a Folha indicou livros 

e notícias que estavam relacionadas a uma perspectiva diferente daquela que é 

direcionada pelo webjornal, mesmo que não tenha sido no corpo da notícia publicada. 

Isso não significa, no entanto, que o webjornal apresente vozes divergentes em seu 

discurso, uma vez que as fontes ainda sejam as oficiais e típicas dos mercados, 

especialmente o financeiro. 

 

Figura 14 - Distribuição das notícias por editoria na semana de referência de 2008 
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 Das 39 notícias publicadas durante a semana de referência de 2008, a maioria 

estava na editoria “mercado”. Aquelas que foram classificadas como “mundo” foram, 

principalmente, as adquiridas por agências e reproduzidas na íntegra (casos da BBC 

Brasil e da Deutsche Welle) (Figura 14). 

 Além da distribuição por editoria, é importante ressaltar a origem das notícias 

publicadas pelo webjornal durante o período. A maioria das notícias foram produzidas 

pela redação da Folha exclusivamente para a edição online, seguida pelas agências 

internacionais, em especial a EFE e a France Press. 

 

 

Figura 15 - Distribuição das notícias por agência de origem na semana de referência de 2008 

 

 As notícias classificadas como oriundas da “Folha Online” (44%) foram 

aquelas que apresentavam referência da redação online e não faziam menção à 

contribuição das agências (nacionais ou internacionais). Já aquelas que constam como 

“Folha de São Paulo” foram reproduzidas no online a partir do jornal impresso. 

 O discurso do webjornal também se constrói através de diferentes 

temporalidades. Embora a maioria das notícias sejam relatadas no presente, como algo 

que acontece no momento em que o leitor as lê, em outros casos ela se constrói através 

das expectativas do que irá ocorrer. A matéria “EUA apoiam nova regulação mundial 

em cúpula do G20”, por exemplo, publicada pelo webjornal em 15 de novembro e 

produzida por um enviado especial do jornal impresso, narra as previsões quanto às 
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tomadas de decisão no G20 e as expectativas do mercado em relação à reunião. Os 

verbos utilizados criam no leitor a ideia do que poderá acontecer diante da conjuntura: 

“esse deve ser o principal ponto acordado”, “os detalhes do que for acertado devem ser 

discutidos depois”, “é possível que os líderes concordem hoje”.  

 Especialmente nas matérias que compõem a editoria “mercado”, a Folha não 

faz restrição geográfica, abordando um mesmo assunto sob diversas perspectivas. Isso 

significa que numa mesma notícia, ao tratar de operações governamentais, por exemplo, 

a Folha trata de ações do Federal Reserve nos EUA e do Banco Central no Brasil, sendo 

inviável uma classificação geográfica das notícias. 

 Cerca de 30% das notícias publicadas na semana de referência de 2008 

apresentavam uma ou mais fotografias. O uso da imagem nas matérias reforça o 

conteúdo da notícia e produz para o leitor diversos significados. Tal como afirma 

Barthes, a imagem é polissêmica e, a partir dela, o leitor pode perceber certos 

significados e ignorar outros (BARTHES, 1986, p.35). 

 Na matéria “Crise financeira impede Obama de fazer mudanças, diz jornal 

cubano”, que relata a opinião do jornal cubano “Granma” sobre a eleição do presidente 

Barack Obama, não há uma informação explícita de que os cubanos achem que as 

promessas são difíceis de cumprir, como afirma a legenda da fotografia. A declaração 

seria do jornal “Granma” e do número dois de Cuba, José Ramón Machado, que indica 

uma certa descrença entre as declarações de Obama durante o período eleitoral e sua 

prática após a posse. Ao tratar especificamente da população cubana, a matéria refere-

se a uma expectativa quanto a quebra do embargo imposto pelo presidente Bush, o que 

dá a legenda uma conotação generalista e divergente do contexto. 

 

Figura 16 - Exemplo de legenda divergente do conteúdo da notícia 
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4.2 CRISE: SINÔNIMO DE OPORTUNIDADE 

  

 A abordagem da Folha durante a semana de referência da primeira reunião de 

2009, realizada em abril, em Londres, apresentou dois pontos centrais: uma grande 

expectativa dos mercados quanto aos desdobramentos da reunião da cúpula do G20, na 

espera de medidas que controlassem a crise econômica internacional que já havia se 

alastrado pelas principais economias mundiais, e o papel dos BRIC23 nesse novo cenário 

econômico, em que se torna necessária a participação dos países em desenvolvimento 

para manter aquecida a economia internacional e, ao mesmo tempo, abre espaço para 

diferentes negociações nas principais organizações financeiras. 

 Mesmo com o agravamento da crise no cenário internacional e os indicadores 

econômicos brasileiros sendo revisados para baixo pelas principais instituições, a Folha 

mantém um discurso positivo para o Brasil. A lógica apresentada pelo webjornal 

constrói uma visão de oportunidade para o país diante do momento ruim da economia 

internacional, uma chance de se consolidar internacionalmente, devido à resistência 

com que o Brasil enfrentou a crise. 

 O artigo da BBC, reproduzido na íntegra pela Folha, sobre o papel da Índia e 

suas relações com os demais países do BRIC, que inclui o Brasil, tem um momento 

propício. A conjuntura internacional de agravamento da crise econômica, especialmente 

nos países de economia mais avançadas, fizeram os órgãos internacionais como FMI e 

Banco Mundial, chamarem a atenção para a participação desses países no controle da 

economia mundial. Exaltar as possibilidades de negócios e as oportunidades possíveis 

para a Índia neste momento, é também considerá-las para o Brasil, uma vez que o país 

também almejava um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU e maior 

participação diante das organizações financeiras internacionais. A conjuntura exposta 

pela Folha aqui se consolida a favor do Brasil e de acordo com as diretrizes apontadas 

pelas reuniões de cúpula do G20 (em Washington e, neste momento, em Londres). 

                                                 
23 BRIC: sigla cunhada pelo economista Jim O’Neill do banco Goldman Sachs se referindo aos principais 

países em desenvolvimento no mundo em 2001 – Brasil, Rússia, Índia e China. Posteriormente, em 2011, 

foi incluída a África do Sul, formando o BRICS. 
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 Durante a semana da reunião de Londres, duas notícias ganham destaque 

retratando especificamente a reunião do G20: “Entenda as medidas anunciadas na 

cúpula do G20” e “Entenda como as medidas do G20 afetam o Brasil”, publicadas no 

dia 02 de abril e ambas produzidas pela BBC. As matérias apresentam um panorama do 

que foi tratado na reunião e destaca aquilo que a agência entende como principais pontos 

tratados (ou não) pela cúpula e endossados pelo webjornal da Folha. 

 As matérias se propõem a fazer uma abordagem didática quanto às resoluções 

apresentadas na reunião da cúpula. Não se detendo somente no relatório final do grupo, 

a primeira, sobre as medidas, pontua quais os efeitos reais que as decisões trarão, se é 

possível esperar uma restauração do sistema econômico e o que não foi discutido pelos 

líderes do G20. É destacado o fato de que a reforma do sistema financeiro não foi tratada 

com a devida importância, afirmando que “será importante, mas somente para a 

próxima crise” e que “é preciso consertar o sistema bancário, especialmente nos Estados 

Unidos”, mas que serão passos a serem esperados para as próximas reuniões. 

 Já a matéria de Fabrícia Peixoto relata as consequências que as medidas 

estabelecidas pelo G20 teriam para o Brasil. A jornalista pontua cada quesito em que o 

país foi beneficiado e alerta para os pontos que ainda exigem cautela do governo, como 

a redução dos juros e a economia de baixo carbono. Novamente, o webjornal faz questão 

de ressaltar a importância da conclusão da Rodada Doha, inclusive como um ponto de 

defesa do governo brasileiro.  

 Em alguns quesitos, o webjornal é enfático quanto às limitações das medidas 

econômicas de regulação e fiscalização, ressaltando uma certa “resistência” dos países 

ou a possibilidade de “não levarem a sério” os conselhos do grupo. No caso da 

participação de países pobres e em desenvolvimento nas instituições financeiras 

internacionais, o discurso de uma das fontes é elucidativo: “Langoni vê uma certa carga 

de ‘retórica’ nessa discussão, mas concorda que o Brasil, deve sim, aumentar sua 

participação no Fundo. [...] Tem retórica também. Participa quem paga mais”.  

 A exposição desse ponto está relacionada à defesa de que o Brasil deveria fazer 

parte do conselho e defender a participação dos países emergentes nas decisões 

econômicas internacionais, porém essa participação tem um preço que o país deve 

pagar.  
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 A participação mais efetiva nas instituições financeiras internacionais é um dos 

pontos principais da abordagem do webjornal da Folha. O momento de resistência 

brasileira à crise e a posição privilegiada dos países em desenvolvimento na economia 

internacional constroem a conjuntura “ideal” para que o país fortaleça sua imagem no 

comércio internacional e consiga uma posição de maior relevância diante de órgãos 

como o FMI e o Banco Mundial.  

 A cobertura feita pela Folha da assembleia do BID (Banco Interamericano de 

Desenvolvimento), na mesma semana da reunião de cúpula do G20, está relacionada à 

importância dada pelo webjornal aos desdobramentos da crise para o Brasil e América 

Latina. A Folha acompanhou o processo da reunião do BID salientando as estratégias 

traçadas além do G20 e divulgando as diretrizes da reunião para a região. 

 Segundo as matérias divulgadas no período, há dois fatores importantes para o 

contexto: primeiro, uma reformulação na estrutura da organização, prevista pelos 

representantes do G20 e que começaria a ser planejada; segundo, a preocupação em 

mobilizar recursos adicionais para que os fluxos de capitais internacionais sejam 

suficientes para que a crise não atingisse de forma contundente os países mais pobres e, 

ao mesmo tempo, mantivesse uma certa liquidez para os países ricos e em 

desenvolvimento.  

 Outro tema ressaltado pela Folha durante o período diz respeito às relações 

estabelecidas entre Brasil e França antes e durante a reunião de Londres. O webjornal 

apresenta um direcionamento positivo quanto às posições tomadas pelo Brasil diante da 

crise.  As consonâncias declaradas entre o país e a França nas prévias da primeira 

reunião de 2009 são apontadas pelo webjornal em diversos momentos, focando numa 

necessidade de cooperação internacional para resolução da crise e a reestruturação do 

sistema econômico, em oposição ao desejado pelo governo norte-americano até então . 

 A resistência dos Estados Unidos em promover uma regulação e reformulação 

completa do sistema financeiro internacional neste momento nos parece o fator 

predominante para que o webjornal defenda a aliança entre França e Brasil. Isso porque 

o então presidente francês, Nicolas Sarkozy, declarou abertamente nas prévias da 

reunião de cúpula a intenção francesa em um processo regulatório mais explícito, o que 

favoreceria também ao Brasil 
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 Os indicadores brasileiros, apesar de revistos, ainda se mantêm superiores a 

países como o Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha e Japão, o que fortalece ainda 

mais a perspectiva de oportunidades promovidas pela crise. A construção discursiva do 

webjornal enfatiza esse aspecto, relacionando China e Índia como prováveis parceiros 

e a França como forte aliada na cúpula em defesa dos interesses dos BRIC. 

 Das 23 matérias analisadas para o período, apenas três possuíam fotografia 

(duas delas também com infográfico) e uma continha infográfico. As características de 

interatividade, memória e intertextualidade correspondem àquelas que apresentamos no 

início desse capítulo e que se mostraram como padrão do webjornal. 

 A distribuição por editoria para a primeira reunião de 2009 novamente esteve 

centrada na editoria “mercado”. 

Figura 17 - Fotografia dos presidentes Lula e Sarkozy reproduzida pela Folha em duas matérias na mesma 

semana. 
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Figura 18 - Distribuição das notícias por editoria durante a semana de referência da cúpula de Londres 

 

 A origem das matérias publicadas durante a semana da cúpula de Londres se 

deu de maneira menos diversa que em 2008, focando especialmente nas agências EFE 

e BBC Brasil. Apesar do webjornal não ter publicado matérias do jornal impresso (ou 

produzidas pela redação do impresso) durante o período analisado, a matéria “Corte de 

gastos feito por Lula atinge R$25 bi; Tarso protesta” trazia uma imagem no primeiro 

parágrafo escrita “hoje na folha”, se referindo ao fato de que a matéria estava compilada 

no site, mas foi publicada no mesmo dia no jornal impresso.  

 Na reunião de Pittsburgh, são reconhecidas a importância das ações do G20 e 

a preocupação dos países em executar as medidas acordadas durante os encontros desde 

2008. No entanto, em setembro de 2009, a Folha ainda destaca a situação econômica 

de alguns países da União Europeia, em especial. A necessidade de uma reformulação 

do sistema financeiro internacional, focada na regulação dos sistemas, foi pautada nas 

reuniões anteriores, porém, ficaram aquém nas decisões, devido a emergência de 

medidas que aumentassem a liquidez no mercado internacional. 

 A cobertura do webjornal trata especialmente dos efeitos que a crise ainda 

causa na União Europeia e do que se espera da reunião de cúpula de Pittsburgh: buscar 

o reequilíbrio estrutural do sistema financeiro global, focando em uma reforma ampla e 

sustentável. Das 17 matérias analisadas, 6 se referem à situação de um país europeu e 

os dados apresentados pela economia. 
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 Diferente das coberturas anteriores, durante a cúpula de Pittsburgh, a Folha 

não correlaciona as ações dos governos internacionais com o Brasil e pouco se fala do 

país, ressaltando apenas as medidas de caráter coordenado e internacional. Na matéria 

“Premiê britânico diz que governos devem manter ajudas econômicas”, publicada em 

20 de setembro, o webjornal aponta que ainda há vestígios da crise nos países de 

economia avançada e, entre os principais líderes mundiais, há posições opostas quanto 

ao “fim da crise”. 

 Esta mesma matéria apresentou 4.497 comentários dos leitores, contendo 

análises positivas e negativas do conteúdo e relacionando os diferentes posicionamentos 

dos líderes internacionais com a realidade brasileira. Os comentários se estendem do 

dia de publicação da matéria até o dia 01 de fevereiro de 2010, da última postagem. 

 O webjornal mantém a defesa da regularização do sistema financeiro 

internacional, citada desde a primeira cúpula em Washington e, apesar de não retratar 

explicitamente o Brasil, faz referência à importância dos países em desenvolvimento 

nesse momento de recuperação econômica internacional e a participação dos países 

emergentes no FMI. Uma nova política econômica mundial surge a partir da cúpula de 

Pittsburgh, ressaltando a substituição do FMI pelo G20 enquanto fórum econômico 

internacional. 

 A matéria “G20 substitui FMI como fórum econômico”, publicada em 25 de 

setembro, aborda as questões definidas na cúpula de setembro e as mudanças 

fundamentais no sistema financeiro internacional. No entanto, ela é uma síntese da 

coluna do jornalista Clóvis Rossi, publicada originalmente no jornal impresso e 

disponível na íntegra online apenas para assinantes do jornal. 

  Apesar dos dados de alguns países europeus ainda serem negativos, o tom da 

reunião de Pittsburgh é de recuperação e recondução da economia global. O sucesso do 

G20 enquanto espaço de intermediação e diálogo entre os países é ressaltado pelo 

webjornal, além do importante desempenho dos países em desenvolvimento, como 

China e Índia, para a manutenção de indicadores econômicos não tão ruins quanto se 

esperava. 

 Apenas duas matérias publicadas no período retratavam algum aspecto do 

Brasil.  “Otimismo do brasileiro volta a nível pré-crise”, publicada em 25 de setembro, 

e “Para Ipea, emprego deverá continuar crescendo em 2010”, publicada em 22 de 
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setembro, ressaltam o caráter otimista no cenário econômico nacional e o impacto 

menor que o esperado da crise internacional na economia real brasileira. 

  Na semana de referência da cúpula de Pittsburgh, 29% das matérias publicadas 

pela Folha foram produzidas pela agência espanhola EFE, 29% pela redação da Folha 

Online e 24% pela agência Reuters. Uma matéria foi produzida pela France Press e duas 

pela BBC Brasil. As matérias se dividiram entre as editorias “mercado” e “mundo”, 

sendo 65% e 35%, respectivamente. Apenas duas matérias apresentaram fotografia.  

 

4.3 2010: DESEMPENHO DOS BRICS E CRISE EUROPEIA 

  

 A cobertura da Folha das reuniões de cúpula ocorridas em 2010 (junho em 

Toronto e novembro em Seul) apresentou características uniformes, apesar das 

diferenças de conjuntura. A recuperação rápida do Brasil e o desenvolvimento do 

mercado latino-americano em detrimento dos resquícios da crise nos Estados Unidos e 

Europa foram os principais eixos do webjornal durante os períodos analisados. 

 Apesar de o Brasil sofrer as pressões do comércio internacional, 

principalmente devido à crise da dívida pública instaurada em muitos países da União 

Europeia, o discurso construído pela Folha ressalta a importância do país no G20, a 

eficiência das medidas tomadas internamente para controle da crise e as novas 

estratégias necessárias para o país em uma nova política econômica internacional.  As 

preocupações do Brasil naquele momento, segundo o webjornal, consistiram em manter 

o equilíbrio econômico, através de uma taxa de crescimento sustentável e consolidar o 

espaço internacional conquistado durante a crise. 

 Na matéria “Brasil e Argentina se unem para compensar perdas com 

exportação”, publicada em 24 de junho, o então ministro da Fazenda, Guido Mantega, 

destaca não somente a importância que os países emergentes tiveram durante a crise, 

como a necessidade de manter uma postura autônoma a partir de então. Ao declarar que 

“os países avançados não podem resolver seus problemas às custas dos nossos 

mercados”, o ministro deixa explícito que a recuperação econômica tem ocorrido em 

ritmos distintos, especialmente entre os emergentes e as economias mais avançadas. 



111 

 

 A construção discursiva do webjornal ao longo do ano de 2010 não contempla 

o momento de divergência do G20, mas retrata a situação antagônica vivida pelos países 

emergentes, Estados Unidos e Europa. Ao mesmo tempo em que há declarações do 

presidente norte-americano afirmando que “a economia americana está se 

fortalecendo”, há indicadores do país que apresentam aumento do desemprego e nova 

desaceleração.  

 A reunião de Toronto foi apresentada pela Folha como momento de 

manutenção das políticas de incentivo e de fragilidade da recuperação econômica 

global, entendendo a necessidade de buscar um equilíbrio entre o crescimento e os 

ajustes acordados nas reuniões anteriores. O webjornal, mais uma vez, fortalece a ideia 

de que “as economias avançadas dependem cada vez mais do quarteto emergente brasil, 

Rússia, Índia e China”, cooperando para uma imagem positiva do Brasil diante do 

cenário internacional. 

 Apesar do menor volume de notícias sobre a crise econômica durante o período 

(oito matérias em junho e oito em novembro), o webjornal manteve a cobertura sobre o 

processo regulatório visado pelo G20, as decisões tomadas pelo Comitê de Estabilidade 

Financeira e a reforma do FMI. Além disso, abordou temas pautados pelo comunicado 

oficial de Toronto, como o desenvolvimento dos países mais pobres e “economia verde” 

 Duas matérias publicadas no ano de 2010 apresentam recursos até então não 

utilizados pela Folha nos demais períodos, como áudio e vídeo. A matéria “Crise no 

PanAmericano deve acabar em ação criminal, diz BC” faz referência a um vídeo 

produzido pela TV Folha, no entanto, o link não está disponível para o leitor. 

 Já a matéria “Montadoras têm espaço para aumentar produção em 27 milhões 

de veículos”, além de ser categorizada na seção “Podcasts”, disponibiliza um áudio com 

trecho de uma entrevista do presidente da associação das montadoras. Em um minuto e 

meio, o presidente ressalta as características do mercado automotivo naquele momento, 

relacionando à pressão sofrida no Brasil pelo cenário internacional de desaceleração dos 

países europeus.  

 A participação do leitor através dos comentários também se fez mais presente 

no corpus de 2010. 63% das matérias analisadas durante o período possuía ao menos 

um comentário do leitor com considerações sobre o conteúdo da notícia ou críticas ao 
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webjornal. Em uma delas, o leitor destaca a divergência entre a manchete anunciada e 

o conteúdo da notícia (Figura 18). 

 

Figura 19 – Comentário crítico do leitor ao webjornal 

 

 A classificação das notícias por editoria durante o período seguiu a proporção 

dos anos anteriores com 69% na editoria “mercado”. Apenas duas matérias, publicadas 

em junho, possuíam fotografia e estavam relacionadas às editorias de esporte e de moda. 

 Quanto a diagramação e características do webjornalismo, a Folha manteve o 

padrão dos anos anteriores, através do uso de hiperlinks e hipertextos ao longo das 

notícias.  Já a distribuição das notícias por origem se deu da seguinte forma: 

 

Figura 19 - Distribuição das notícias por agência de origem durante as semanas de referência de 2010 
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4.4 ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS NA FOLHA 

 

 O período de 2008 a 2010 compreende diferentes momentos da crise. Desde o 

início da internacionalização em setembro de 2008 até o processo de recuperação 

internacional e consolidação das economias emergentes. No entanto, constatamos que 

o percurso discursivo traçado pela Folha se dá de forma linear, focando na resistência 

do Brasil aos efeitos da crise na economia real e às vantagens possíveis para o país 

diante de um cenário internacional conturbado. 

 A cobertura positiva do webjornal se faz presente desde o primeiro ano e, 

mesmo quando consideramos o período mais crítico (início de 2009, especificamente), 

há uma preocupação em distinguir os resultados negativos do mercado financeiro e a 

realidade econômica do país. Isso porque o webjornal não foca a cobertura nos 

mercados financeiro e bancário, atentando principalmente para uma visão 

macroeconômica e geopolítica. 

 Um melhor posicionamento estratégico do Brasil, pleiteado junto ao BRIC, 

diante das instituições financeiras internacionais, alianças políticas favoráveis e 

desempenho positivo dos indicadores econômicos são valorizados na cobertura da 

Folha. Não há uma negação da crise, mas uma perspectiva de oportunidade e de 

resistência, em que as políticas econômicas implantadas internamente e aquelas 

tomadas em cooperação através do G20 surtiram o efeito necessário e minimizaram os 

danos no país. 

 A linguagem utilizada pela Folha para tratar os assuntos econômicos procura 

se aproximar de um coenunciador que não necessariamente possua conhecimentos 

prévios de economia. O webjornal utiliza de recursos como hiperlink para explicar ao 

leitor o significado de termos técnicos, siglas, organizações e operações típicas da área. 

 A contextualização produzida pelo webjornal também auxilia a compreensão 

dos fatos através de um resgate dos acontecimentos. Links com o que foi produzido 

anteriormente sobre aquele determinado tema ou lugar inserem o leitor na linha 

discursiva do webjornal, produzindo um sentido mais amplo e completo a respeito do 

assunto. 
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 As fontes do webjornal e o uso de notícias das agências internacionais seguem 

um padrão do Jornalismo Econômico brasileiro, em que há uma preponderância de 

fontes oficiais (especialmente governos) e material oriundo das grandes agências. No 

entanto, por possuir uma redação específica para a produção de notícias do webjornal, 

a Folha apresenta 46% de notícias próprias24. 

 A partir das considerações apresentadas sobre as estratégias discursivas do 

Estadão e da Folha, propomos no próximo capítulo uma análise comparativa dos dois 

modelos, afim de compreender como que essas estratégias podem contribuir para o 

posicionamento dos webjornais em um ambiente de concorrência como a web. 

Buscamos analisar os pontos convergentes e divergentes na cobertura da crise 

econômica, na apresentação dos webjornais e na seleção de um público-alvo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Consideramos aqui notícias próprias aquelas em que o webjornal não faz referência à participação de 

agências na produção da notícia, quando assinadas pela “Folha Online” ou por um repórter da Folha. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As estratégias estabelecidas por um determinado veículo de comunicação, 

deixadas na superfície do discurso, permitem ao analista estabelecer quais as diferenças 

e semelhanças entre os diferentes posicionamentos. Em um ambiente de concorrência 

como a web, esses fatores podem determinar a visibilidade de um webjornal em 

detrimento do outro, seu público-alvo e as características do contrato existente entre 

esse público e o enunciador. 

 O objetivo desse trabalho consistia em apresentar os diferentes 

posicionamentos discursivos construídos pelos webjornais da Folha e do Estadão sobre 

a crise econômica internacional de 2008 e seus desdobramentos. A construção da crise 

através dos temas abordados, a frequência destes, a importância dada ao assunto e as 

diferentes abordagens nos permitiram comparar os leitores ideais estabelecidos pelos 

webjornais, as linguagens utilizadas e as relações que se estabelecem entre o meio e 

esse leitor-modelo. 

 A Folha e o Estadão, considerados os principais webjornais brasileiros em 

número de acessos, disputam um mesmo espaço de concorrência e possuem 

semelhanças quanto a origem, ambos oriundos de jornais impressos já consolidados, e 

de apresentação das notícias. No entanto, tal como afirma Verón, são as diferenças entre 

eles que determinam a posição dentro do mercado jornalístico. 

 A partir das características traçadas por Bardoel e Deuze (2001) e Palácios 

(2003), constatamos que os webjornais possuem modos distintos de lidar com a web e 

as particularidades que o meio proporciona. Desde o sistema de busca por notícias já 

publicadas até a utilização de ferramentas, o webjornal da Folha se destaca em muito 

do Estadão. 

 O sistema de buscas da Folha permite ao leitor acesso por palavras-chave, 

selecionando previamente datas e editorias e sem distinção entre o tipo de material 

veiculado (áudio, vídeo ou texto). Já o Estadão, concentra as pesquisas no uso de 

palavras-chave, sem seleção de datas, o que obriga o leitor uma busca manual pela data 

de interesse. No entanto, caso deseje, o leitor pode segmentar a busca através do tipo de 

material.  
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 De acordo com a classificação estabelecida por Mielniczuk (2003), podemos 

considerar que a Folha possui um nível mais avançado quanto ao webjornalismo, uma 

vez que explora ferramentas como áudio, vídeo e hiperlinks, além de construir espaços 

para interação com o leitor, seja através de comentários como sugerindo novas pautas 

(seção “envie sua notícia”). O uso de fotografias e infográficos, por exemplo, tornam a 

apresentação das notícias do webjornal mais completas e proporcionam ao leitor uma 

maior possibilidade de construção da trajetória discursiva. 

 Enquanto o Estadão restringe o leitor ao texto publicado (sem hiperlinks, áudio 

ou vídeo), a Folha explora o recurso da interatividade, tal como é proposto em sua linha 

editorial, contextualizando as notícias de acordo com o tema, abrangência geográfica e 

leituras relacionadas. Além de situar o leitor diante do assunto, o webjornal customiza 

seu conteúdo para que o leitor “navegue” pelo webjornal de acordo com os assuntos de 

seu interesse.  

 Ao longo da análise dos webjornais, foi possível observar divergências não 

somente na forma de apresentação das notícias, mas no foco dado por cada um deles 

quanto aos temas relevantes durante o período, o público-alvo de cada um e a linguagem 

utilizada. Embora o quantitativo de notícias a cada semana de referência tenha se 

mantido semelhante, as abordagens se deram de maneira distinta, tal como verificamos 

aqui. 

 Em 2008, a Folha apresentou uma perspectiva otimista em relação à crise 

econômica internacional, focando no processo de mobilização dos países integrantes do 

G20 em controlar a crise e a possibilidade de se retomar as discussões sobre a Rodada 

Doha. A visão otimista estava intimamente relacionada à defesa do modelo de livre 

mercado apresentado pelo webjornal ao longo da cobertura durante o período. Aqui, é 

importante frisar, que o Estadão pouco tratou desse quesito, analisando prioritariamente 

as reações negativas do mercado financeiro diante do “alastramento” da crise.  

 Enquanto a Folha apresentava ao leitor uma realidade crítica no cenário 

internacional, mas estável na economia nacional e ainda longe da economia real 

brasileira, o Estadão ressaltou todos os dados negativos publicados durante o período 

pelos Estados Unidos e demais países desenvolvidos, as ações consequentes dos 

mercados financeiros, os índices negativos das empresas e o cenário político norte-

americano. 
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 Na semana da primeira reunião em 2009, o discurso construído pelo Estadão 

adota uma visão mais otimista, principalmente em relação ao mercado financeiro. A 

possibilidade de um acordo global para cooperação a partir do G20 gera uma 

expectativa de recuperação da crise econômica internacional, mesmo com o 

agravamento dos principais indicadores nas economias mais avançadas. 

 O webjornal pauta sua cobertura nos comunicados oficiais produzidos nas 

reuniões de cúpula, abordando as estratégias regulatórias como principal eixo das 

notícias. Associado aos temas econômicos, o Estadão aborda questões políticas internas 

do Brasil, criticando a postura do Governo brasileiro e, em muitos momentos, 

associando os dados negativos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

 A Folha sequer aborda os assuntos internos brasileiros, centrando a cobertura 

nos aspectos geopolíticos e macroeconômicos. O foco do webjornal se constitui nas 

oportunidades geradas pela crise econômica internacional, especialmente para o Brasil. 

Ao tratar do BRIC e da importância dos países emergentes na recuperação da economia 

internacional, o webjornal constrói uma imagem positiva, em que as relações 

internacionais do Brasil se tornam mais relevantes.  

 Mesmo com o agravamento da crise no cenário internacional, o discurso criado 

pela Folha indicia ao leitor que a crise não chegou à economia real brasileira e que o 

cenário crítico se detém, principalmente, nas economias mais avançadas. Temas como 

o contexto da América Latina, com a assembleia do Banco Interamericano no mesmo 

período que a reunião de cúpula de Londres, não foram retratados pelo Estadão, 

centrado nos índices americanos e no aprofundamento da crise nos países europeus. 

 A mudança de posicionamento registrada no Estadão na segunda metade de 

2009 aproxima a cobertura realizada pelo webjornal da cúpula de Pittsburgh à cobertura 

da Folha. Neste momento, o Estadão apresenta uma análise favorável às medidas 

tomadas até então pelo Governo brasileiro e uma expectativa positiva quanto à 

recuperação da economia internacional. 

 O diferencial entre a cobertura dos webjornais aqui está relacionado ao Brasil. 

Enquanto o Estadão aborda as questões da economia brasileira, os dados positivos 

alcançados e as possibilidades diante da recuperação da economia global, a Folha se 

concentra nas tentativas de propor o reequilíbrio do sistema financeiro, diante de um 

cenário de desaceleração das principais economias europeias. 
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 A defesa da regularização do sistema financeiro internacional é o principal 

ponto abordado pelo webjornal da Folha durante o período. No entanto, ambos os 

webjornais chamam a atenção para a consolidação do G20 enquanto fórum econômico 

mundial e o sucesso alcançado até então das medidas acordadas entre os países ao longo 

das reuniões de cúpula. 

 Em 2010, o Estadão direciona sua cobertura à China e ao desempenho dos 

países europeus. Nesse momento, a crise da dívida pública europeia põe em questão o 

processo de recuperação da economia global e o discurso de “superação da crise”. Os 

contextos apresentados pelo webjornal para os termos “crise econômica” e “crise 

financeira” são mais dispersos e as divergências entre os países participantes do G20 se 

tornam mais nítidos através do webjornal. 

 A Folha mantém a cobertura sobre a crise, apesar do volume menor de notícias 

durante o período. Embora a crise da dívida europeia também tenha sido retratada pelo 

webjornal, a construção discursiva apresentada é de desenvolvimento do Brasil e da 

América Latina, pela recuperação rápida e pela alta das taxas de crescimento. Quanto 

ao G20, o principal ponto de destaque diz respeito a conciliação entre esse crescimento 

e o controle fiscal, objetivo principal da reunião de cúpula de Seul. 

Nesse sentido, é possível construir uma oposição bem clara entre as perspectivas 

apresentadas pelos dois webjornais. Enquanto o Estadão, mesmo citando a “teoria 

econômica” e as “medidas anticíclicas”, cria um tom de desconfiança e cautela diante 

das ações do Governo brasileiro em relação à crise, a Folha pontua todas as medidas 

tomadas até então e reitera uma política positiva, gerando uma maior capacidade de 

resistência à crise. Diante do mesmo cenário, de agravamento e alastramento da crise 

econômica, o Estadão relata os dados negativos e a posição do Brasil a partir do que 

ocorreu nos Estados Unidos e nos países desenvolvidos. Já a Folha, apresenta os dados 

da Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL) indicando 

possiblidade de retração, mas elogiando a postura dos países latino americanos que, tal 

como indicam as teorias anticíclicas, aproveitaram o momento de desenvolvimento 

anterior à crise para acumular reservas. 

 É possível notar que mesmo quando os webjornais pautaram um mesmo tema, 

a abordagem focou em aspectos divergentes. O Estadão oscilou a cobertura durante o 

período de acordo com as expectativas e reações do mercado financeiro e estabeleceu 
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comparativos entre as economias brasileira e norte-americana, a Folha manteve uma 

linha discursiva otimista em relação à crise, especialmente para o Brasil. Adotando uma 

perspectiva da economia real, a Folha apresentou a crise sob um viés de oportunidade 

para os países emergentes e de uma economia brasileira resistente aos abalos financeiros 

internacionais. 

 Mesmo quando a matéria da Folha está relacionada ao mercado internacional, 

há uma preocupação em abordá-la numa perspectiva nacional, ressaltando 

desdobramentos ou consequências para o público brasileiro. No Estadão, a perspectiva 

geográfica se faz mais presente, adotando uma espécie de distanciamento quando se 

trata de assuntos norte-americanos ou europeus, o que soa um tanto contraditório, uma 

vez que o jornal enfatiza a internacionalização e globalização dos mercados. O caráter 

político da abordagem do Estadão acaba se tornando mais explícito que a Folha, 

adotando posicionamentos políticos e econômicos bem definidos, especialmente nas 

“colunas”.  

 O coenunciador do Estadão pertence ao mercado financeiro ou bancário, 

possui um saber enciclopédico anterior, ao qual recorre para compreensão das notícias 

veiculadas no webjornal. Isso significa que o webjornal parte do pressuposto desse 

conhecimento para construir seu discurso, o que não exige explicações minuciosas 

sobre termos específicos da economia.  

 A Folha constrói o seu discurso sob outro patamar, em que o coenunciador não 

possui conhecimentos prévios e não necessariamente compreende o “economês”. A 

construção discursiva se dá através da disposição de diferentes recursos para que o leitor 

se insira no tema abordado. A disposição de definições para termos econômicos, links 

auxiliares ou o que já foi publicado sobre o mesma tema permite ao leitor um conjunto 

de leituras possíveis, não estando restrito somente ao texto publicado. 

 Esse coenunciador visivelmente mais amplo da Folha pode justificar um 

posicionamento mais favorável quanto a acessos em relação ao Estadão, uma vez que 

os dois webjornais se caracterizam por disputarem uma concorrência interdiscursiva, 

tal como define Verón. Enquanto o Estadão constrói seu posicionamento discursivo 

para um público mais especializado e já embutido de determinado saber enciclopédico, 

a Folha abrange seu público, inserindo, ela mesma, o leitor em um dado contexto. 
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 Embora os webjornais tenham apresentado uma cobertura da crise econômica 

internacional por aspectos distintos, é necessário pontuar que ambas as leituras sobre os 

processos econômicos se dão sob uma perspectiva neoliberal. O Estadão reforçando 

uma visão financeira e bancária das relações econômicas internacionais e a Folha 

destacando o posicionamento comercial e geopolítico do Brasil durante o período.  

 Ao longo da análise, é possível observar uma tentativa mais explícita da Folha 

em manter uma postura “isenta” e “imparcial” quanto à construção da crise para o seu 

coenunciador. Através dos elementos extratextuais, o webjornal indicia um 

direcionamento específico para o leitor – sempre sob a perspectiva neoliberal da 

economia. Mesmo quando há uma orientação possível para outras abordagens e a 

menção do webjornal de “outras formas de ver a economia”, essas construções não se 

dão por vozes divergentes, sempre a partir do mesmo lugar de fala, reiterando princípios 

já expostos nos discursos do webjornal. 

 O uso recorrente (e quase exclusivo) de fontes oficiais, relatórios de 

organizações e “especialistas do mercado” reiteram a hipótese já apresentada por outros 

autores de que o Jornalismo Econômico brasileiro ainda mantém o caráter monofônico, 

apresentando massivamente os discursos do mercado financeiro, governos e grandes 

corporações. Mesmo quando abordando aspectos da economia real, o que se apresenta 

ao longo das construções discursivas são as mesmas vozes, um mesmo enunciador. 

 A partir das constatações desse trabalho acerca dos leitores ideais e dos 

posicionamentos dos webjornais, seria possível avançar a pesquisa no que diz respeito 

à crise econômica, uma vez que os efeitos chegaram ao Brasil tardiamente. 

Compreender como que essa mesma crise gera consequências anos depois para o Brasil 

e, principalmente, como se estabelece as relações entre os webjornais e seus públicos 

quanto às expectativas internas e um cenário distinto de 2008 é um possível 

desdobramento para dar continuidade aos trabalhos relacionando o JE e o 

webjornalismo.  
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