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Resumo 
Buscando perceber de que maneira a imprensa brasileira se posicionou sobre o escândalo 
político deflagrado pela delação do grupo JBS e sobre o governo Temer, o presente artigo 
realizou um estudo quanti-qualitativo por meio da análise de conteúdo (AC) dos editoriais dos 
jornais O Globo e Folha de S. Paulo durante a semana seguinte à divulgação do caso. Foram 
analisados 13 editoriais partindo das hipóteses: 1) A imprensa apontou medidas a serem 
tomadas em relação à crise política; 2) Os jornais impressos se dividiram quanto à melhor 
saída para a crise política, mas concordaram quanto à preocupação com a aprovação das 
reformas trabalhista e da previdência. Os resultados, além de comprovarem as hipóteses 
levantadas, apontaram outras questões quanto às posições assumidas pelos veículos. 
Palavras-chave: Jornalismo Impresso; Jornalismo Opinativo; Editorial; Escândalo Político; 
Análise de Conteúdo. 
 

1 Introdução 

Em 16 de maio de 2017, o jornal Folha de S. Paulo (FSP)4 especulava no Painel, 

escrito pela jornalista Daniela Lima, na página A6 da Editoria de Poder, que “Abalado com a 

última operação da PF, o empresário Joesley Batista, dono da JBS, decidiu avançar nas 

negociações para um acordo de delação premiada”. A “última operação da PF”, mencionada 

pela FSP, é a Operação Bullish, que investiga fraudes e irregularidades em aportes 

concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

Investigado também em outras operações da Polícia Federal, o grupo JBS foi beneficiado com 

um investimento de 8,1 bilhões pelo banco. A informação, proveniente de “pessoas próximas” 

não foi confirmada pela empresa.  

No dia seguinte, 17 de maio, uma quarta-feira, as capas dos principais impressos 

brasileiros destacavam as denúncias e controvérsias sobre o governo do presidente 

estadunidense Donald Trump e repercutiam o depoimento prestado pelo ex-presidente Lula à 

Lava Jato. Nos editoriais de dois jornais de circulação nacional, FSP e O Globo, os temas 

eram, respectivamente: o pacote de concessões políticas do governo Temer com objetivo de 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Gêneros Jornalísticos do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Jornalista e mestranda no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul (PPGCom-PUCRS). Bolsista Capes. E-mail: luana.chinazzo@acad.pucrs.br. 
3 Professora titular da PUCRS e responsável pela orientação do presente artigo. Tem doutorado pela USP e é editora 
executiva da Revista Famecos. E-mail: biacpd@pucrs.br. 
4 Ao longo do texto, usaremos a abreviação “FSP” para referir ao impresso Folha de S. Paulo. 
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avançar as reformas e melhorar a imagem do governo e o desafio do prefeito de São Paulo, 

João Dória, com a cracolândia; as emendas de Regularização Tributária em tramitação no 

Congresso e as contas do Fundo Especial de Previdência de servidores da prefeitura do Rio de 

Janeiro.  

Ainda na quarta-feira, às 19h30, o jornalista do O Globo Lauro Jardim, deu o furo que 

causou um terremoto no, já instável, cenário político nacional. Com o título “Dono da JBS 

grava Temer dando aval para compra de silêncio de Cunha”, a matéria publicada no site do 

veículo foi repercutida em minutos pelo Plantão da TV Globo, pelo canal de TV fechada 

Globo News e, na sequência, pelo Jornal Nacional, principal telejornal da Globo. A denúncia 

apontava a existência de áudios e filmagens obtidas por meio de ações controladas pela 

Polícia Federal com a participação dos irmãos Batista, Joesley e Wesley. As provas colhidas e 

a delação também envolviam outros políticos, como o deputado federal e ex-assessor de 

Temer, Rodrigo Rocha Loures, e o senador e presidente do PSDB, Aécio Neves. 

A bomba noticiosa atingiu em cheio os veículos de comunicação, que passaram a 

repercutir a matéria de Lauro Jardim, e o público, que rapidamente começou a compartilhar a 

notícia pelas redes sociais. O escândalo chegou aos jornais impressos já na manhã seguinte, 

sendo a manchete dos principais diários nacionais na quinta-feira, 18 de maio, e um dos 

assuntos dominantes nas semanas seguintes. Os editoriais dos veículos também não passaram 

incólumes, a situação demandava um posicionamento das empresas midiáticas. 

Buscando perceber de que maneira a imprensa brasileira repercutiu o escândalo 

político, na semana seguinte ao furo, e se posicionou sobre o governo Temer, o presente 

artigo analisou os editoriais dos jornais O Globo, maior impresso do Rio de Janeiro e 

responsável pela primeira publicação sobre a delação da JBS; e FSP, maior impresso de São 

Paulo, responsável por entrevista exclusiva com Michel Temer em 22 de maio e por divulgar 

inconsistências nos áudios apresentados, segundo perícia encomendada pelo veículo.  

O corpus selecionado incluiu incialmente 25 editoriais (Globo = 11 e FSP = 14), 

considerando que a FSP publica diariamente dois editoriais e O Globo varia entre um e dois. 

Por meio da análise de conteúdo (AC) do material selecionado, a pesquisa visou comprovar as 

seguintes hipóteses: H1 – A imprensa utilizou seu papel como líder de opinião para apontar as 

medidas a serem tomadas em relação à crise política e, assim, orientar os leitores e influenciar 

os políticos; H2 – No caso analisado, os jornais impressos se dividiram quanto à melhor saída 

para a crise política, mas a preocupação central deles era a aprovação das reformas trabalhista 

e da previdência. 
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Para tal, o artigo se estruturou da seguinte maneira: esta introdução contextualizou o 

cenário político-midiático e apresentou a pesquisa a ser desenvolvida; na segunda parte, foram 

aprofundados os conceitos de acontecimento, notícia e escândalo, entre outros (TRAQUINA, 

1993; THOMPSON, 2002); na sessão seguinte, o caso da delação da JBS foi aprofundado e 

conceitualizado como escândalo político (THOMPSON, 2002); na sequência foram 

abordados os conceitos de jornalismo opinativo e editorial, bem como o papel do gênero no 

jornalismo e na sociedade (BELTRÃO, 1980; MARQUES DE MELO, 1992, 2003); 

finalmente, foi detalhada a metodologia empregada e a análise desenvolvida; e, por fim, as 

conclusões e limitações da pesquisa fecham o artigo.  
 

2 acontecimento e escândalo midiáticos 

Segundo Adriano Duarte Rodrigues (1993), tudo que se sobressaia entre múltiplos 

fatos concomitantes que ocorrem na história é um acontecimento. Para Harvey Molotch e 

Marilyn Lester (1993, p. 36) um happening, ou acontecimento, é significado a partir do 

contexto em que se insere. “Qualquer ocorrência é um recurso potencial para construir um 

acontecimento, e o acontecimento assim construído está continuamente dependente dos fins 

em vista para a sua durabilidade”. Ao encontro dessa visão, Miquel Rodrigo Alsina (1989) 

afirma que é o sujeito observador que fornece sentido ao acontecimento. Em ambas as obras, 

os autores consideram que cabem aos sujeitos construírem os acontecimentos (ALSINA, 

1989; MOLOTCH; LESTER, 1993). 

Quando pensamos a Comunicação, precisamos pensar o acontecimento de maneira 

mais aprofundada, delimitando os acontecimentos sociais publicados para tal. (ALSINA, 

1989). Uma vez que as notícias narram os acontecimentos que não presenciamos diretamente, 

e que de outra forma não teríamos acesso, e que nem tudo pode compor a agenda jornalística, 

os acontecimentos adotados pela mídia serão aqueles de natureza peculiar. Quanto maior a 

imprevisibilidade do ocorrido, maior a probabilidades deste se tornar um acontecimento 

jornalístico, ou seja, de se tornar notícia (RODRIGUES, 1993; MOLOTCH; LESTER, 1993). 

Para Rodrigues (1993, p. 28) o “[...] acontecimento jornalístico irrompe sem nexo aparente 

nem causa conhecida e é, por isso, notável, digno de ser registrado na memória”. Esses 

aspectos que distinguem o acontecimento a ser noticiado do acontecimento comum são 

chamados de valores-notícia, e, embora de maneira semelhante, não são categorizados 

igualmente pelos teóricos da Comunicação, por causa do caráter amplo e subjetivo. É 

relevante destacar que os valores-notícia estão incluídos em um universo mais amplo de 
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fatores chamado critérios de noticiabilidade, que considera todo o fazer jornalístico. Gislene 

Silva (2005, p. 96) explica que a noticiabilidade é:  

[...] todo e qualquer fator potencialmente capaz de agir no processo da produção da 
notícia, desde características do fato, julgamentos pessoais do jornalista, cultura 
profissional da categoria, condições favorecedoras ou limitantes da empresa de 
mídia, qualidade do material (imagem e texto), relação com as fontes e com o 
público, fatores éticos e ainda circunstâncias históricas, políticas, econômicas e 
sociais. 

Por sua vez, os acontecimentos mediáticos são definidos por algumas características 

próprias. Primeiramente, eles são veiculados ao vivo, se desenvolvem na frente do público por 

meio de câmeras e microfones que transmitem o acontecimento no seu desenrolar de origem. 

Em segundo, esse tipo de acontecimento geralmente não é organizado pela própria mídia, 

embora a cobertura midiática possa ter sido pensada pelo organizador, o evento não depende 

da transmissão para ocorrer. (KATZ, 1993). Podemos citar diversos exemplos desse tipo de 

acontecimento na atualidade, como o ataque às Torres Gêmeas, nos Estados Unidos, em 2001. 

Diferente de acontecimento, o escândalo implica a transgressão de determinados 

valores, normas ou códigos morais. John B. Thompson (2002) explica que a natureza da 

transgressão determina a condição escandalosa, ela não pode ser nem muito simplória, como 

uma pequena infração de trânsito, a não ser que esta infração leve a outro acontecimento de 

maior repercussão, nem muito séria, como um massacre, situação em que o conceito seria 

muito fraco para ser utilizado. O escândalo pressupõe também a existência de um segredo que 

é revelado, a desaprovação da ação por sujeitos terceiros e pelo público, e que estes 

expressem o descontentamento – uma vez que o escândalo é constituído tanto pela ação 

transgressora quanto pela resposta dos outros –, e, como consequência, um provável prejuízo 

à reputação dos envolvidos (THOMPSON, 2002). 

A partir do fim do século XVIII, o termo escândalo, até então aplicado a 

acontecimentos do cotidiano, passou a ser utilizado cada vez mais associado aos meios de 

comunicação. Os escândalos midiáticos se desenrolam, pelo menos em parte, através da 

mídia, alcançando publicidade muito maior que os chamados escândalos localizados, que 

pressupões uma comunicação face-a-face. Diferente destes, os midiáticos geralmente 

implicam, além da transgressão primária, de normas ou valores, transgressões de segunda 

ordem, deflagradas pelo processo que se transcorre na mídia, que coloca as demais ações e 

falas dos envolvidos em posição a serem interpretadas e julgadas pelo público (THOMPSON, 

2002).  

Segundo Thompson (2002, p. 102), os escândalos midiáticos costumam seguir uma 

estrutura sequencial. Eles geralmente: 
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[...] se desenrolam por um período de tempo que é marcado pelos ritmos das 
organizações da mídia, com seus padrões distintos de publicação e difusão. [...] uma 
fase do desenrolar dos escândalos midiáticos é previsivelmente seguida por outra. E 
o desdobramento [...] é entrelaçado por um constante contar e recontar histórias 
sobre os acontecimentos (ou supostos acontecimentos) presentes no centro do 
escândalo. 

O escândalo inicia com a divulgação pública da transgressão que instaura um processo 

de afirmações, por parte da mídia e de fontes da mídia, e contra afirmações, por parte dos 

indivíduos envolvidos no escândalo. Nesta fase, as contra afirmações podem gerar escândalos 

de segunda ordem, por exemplo quando uma fala é desmentida por provas divulgadas pela 

mídia. Na sequência, o caso chega ao clímax, podendo levar à confissão, renúncia (em casos 

políticos) e/ou processo criminal. E por fim, a última fase é composta pelas consequências, 

que são acompanhadas por reflexões por parte dos jornalistas e outros intelectuais 

(THOMPSON, 2002). A duração de um escândalo sob a atenção pública depende da 

visibilidade que recebe da mídia, e as consequências, principalmente as morais, variam em 

relação à gravidade do caso e do enquadramento adotado pela cobertura midiática 

(AZEVEDO, 2010).  

 

3 O escândalo político deflagrado pela delação da JBS 

No Brasil, os principais escândalos que ganham a mídia são relacionados à política. 

Thompson (2002), define esse tipo de evento como escândalo político, que implica a 

transgressão envolvendo um líder ou figura política em luta por poder simbólico, colocando 

em jogo o capital simbólico, que estabelece a confiança e reputação com o público, do qual, o 

exercício do poder depende. O autor classifica os escândalos políticos em três categorias: 

político-sexual, político-financeiro e de poder. A primeira, pouco comum na mídia brasileira, 

envolve transgressões de caráter sexual, a segunda abarca o mau emprego de recursos 

financeiros, geralmente visando o enriquecimento ilícito ou compra de votos e favores, e a 

última categoria, compreende os casos de abuso ou mau uso do poder (THOMPSON, 2002).  

Pedrinho Guareschi (2002) destaca que os casos mais comuns no Brasil são os 

político-financeiros, com alguns outros exemplos de abuso de poder que, muitas vezes, visam 

também a corrupção financeira. Ele também ressalta que os escândalos políticos brasileiros 

geralmente criam escândalos de segunda ordem, uma vez que a primeira reação dos 

envolvidos é negar o acontecimento. “Se não houver uma persistência da mídia e uma 

mobilização da sociedade civil [...] o escândalo não chega a tomar corpo” (GUARESCHI, 

2002, p. 17). 
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Para Fernando Azevedo (2010), os escândalos políticos são parte das principais 

matérias primas para o jornalismo, pelo caráter fiscalizador que a mídia assume na sociedade 

democrática e pelos valores-notícia. O autor concorda que natureza dos casos brasileiros, em 

sua maioria, envolvem corrupção e suborno político. Desde a redemocratização política do 

Brasil em 19885 muitos casos chegaram à mídia, mas nem todos chegaram a tomar corpo. 

Podemos citar aqui dois grandes escândalos da história recente nacional: o Collorgate, que 

culminou na renúncia do primeiro presidente eleito democraticamente em 29 anos, e o 

Mensalão, que atingiu o Partido do Trabalhadores (PT) no primeiro governo do presidente 

Lula e ainda hoje impacta a imagem do partido.  

A delação negociada pelo grupo JBS, mais a ação controlada organizada em conjunto 

pelo empresário Joesley Batista e  pela Polícia Federal, forneceram indícios que, ao chegarem 

no conhecimento da mídia e do público, desencadearam um escândalo político midiático. O 

jornal O Globo, ao dar o furo de reportagem que deu início ao escândalo, pautou os demais 

veículos que nos dias seguintes contaram e recontaram a história. O caso levou o presidente 

Michel Temer e o deputado federal Aécio Neves a se pronunciarem alegando inocência. 

Temer, em dois pronunciamentos oficiais, dias 18 e 20 de maio, afirmou que, indiferente a 

pressões, não renunciaria e acusou a gravação de clandestina e adulterada. 

A acusação indica que Temer, ao receber Joesley no Palácio do Jaburu, residência 

oficial da vice-presidência – fora de seu horário de trabalho e sem registrar a visita e a pauta 

do encontro – foi gravado dando aval para a compra do silêncio do ex-deputado federal 

Eduardo Cunha que, condenado pela Operação Lava Jato, está preso. Durante a conversa que 

abordou Cunha, em resposta a uma insinuação do empresário – que Joesley afirma em delação 

se referir ao pagamento de uma mesada para o ex-deputado preso – o presidente teria dito 

“Tem que manter isso aí, viu?”. O áudio, com cerca de 40 minutos de duração, ainda inclui 

trechos em que Batista diz receber informações privilegiadas de um procurador sobre casos 

em que o grupo JBS é investigado e sugere ligações com dois dos juízes responsáveis por seus 

processos, ao que o presidente não rebate. Sobre o final do áudio, em que Joesley cita o nome 

Rodrigo, em delação, o empresário afirmou que Temer teria indicado seu ex-assessor, o 

deputado federal Rodrigo Rocha Loures, para cuidar dos assuntos da JBS. Loures, em outra 

das ações controladas organizadas, foi filmado recebendo uma mala com R$ 500 mil das 

mãos do diretor da JBS, Ricardo Saud (CHAGAS, 2017; FILMADO, 2017). A delação da 

                                                
5 De acordo com grande parte dos historiadores, optou-se por considerar a redemocratização nacional a partir da Constituição 
de 1988. 
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JBS ainda envolve outros políticos e as ações controladas incriminam o senador Aécio Neves 

e alguns de seus familiares.  

Os escândalos políticos deflagrados pela delação dos irmãos Batistas se encaixam em 

duas das categorias de Thompson (2002), político-financeiro, porque as acusações indicam 

suborno e corrupção, e de poder, por envolver infração às regras que regem o exercício de 

poder na presidência e em outros cargos políticos. Como este trabalho centralizou o estudo na 

figura de Michel Temer, optou-se por classificar o acontecimento como um escândalo do 

poder. Embora muitos escândalos desse tipo envolvam transações financeiras, elas não são o 

centro da desordem. O cerne desse tipo de escândalo são as violações de regras que 

determinam o exercício dos cargos políticos. Ainda, segundo Thompson (2002, p. 241), em 

alguns casos, os abusos e mau usos do poder podem compreender “[...] elaboradas redes de 

poder e influência que se estendem por diferentes setores da vida social e política”, tendência 

que parece ser sugerida pelas investigações da Lava Jato. Para destacar a significância desse 

tipo de escândalo, o autor afirma: 

Escândalos de poder são a forma mais pura de escândalo político, no sentido de que 
as regras ou convenções cuja transgressão reside no coração desses escândalos, são 
as regras e convenções que governam a forma autêntica de poder – isto é, o poder 
político – que é constitutivo da esfera política (THOMPSON, 2002, p. 155). 

4 Jornalismo impresso, gênero opinativo e editoriais 

Entre as décadas de 1970 e 1980, a mídia impressa brasileira passou por um processo 

de modernização industrial e editorial, acompanhado pela padronização das rotinas 

profissionais e transformações nas políticas comerciais. A competição entre os grandes jornais 

sedimentou a informação e a credibilidade como o diferencial a ser perseguido para atrair os 

leitores, o jornalismo informativo foi valorizado e o opinativo perdeu espaço (AZEVEDO, 

2006). Embora o jornalismo opinativo ainda esteja presente nos editoriais e colunas de 

opinião, a separação entre esse tipo de texto e as matérias informativas se tornou crucial para 

a imparcialidade dos jornais (MARQUES e outros, 2017). 

Dentre os gêneros jornalísticos, o editorial é o espaço onde a opinião oficial do veículo 

é manifestada. Nele, são abordados temas de interesse público, dos leitores e da própria 

empresa, com o objetivo de expor o posicionamento da organização e orientar a sociedade 

sobre questões importantes (BELTRÃO, 1980; MARQUES DE MELO, 1992, 2003). Embora 

apresente estrutura informativa e envolva a checagem de fatos, dados e fontes, como as 

notícias, o editorial é persuasivo e crítico ao analisar e julgar um acontecimento (MARQUES 

DE MELO, 2003; MARTINS, 2009). “A notícia apresenta a ordem do dia; o editorial 

interpreta-lhe o sentido, seus efeitos e suas implicações em gerar novos acontecimentos, 
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analisando e examinando os possíveis desdobramentos que advirão” (MARTINS, 2009, p. 

501). Outra proximidade entre as notícias e os editoriais, é que ambos, geralmente, 

apresentam-se dentro de um acordo prévio entre o veículo e o leitor (MORAES, 2007). 

Luiz Beltrão (1980, p. 52) afirma que, enquanto a notícia busca ser objetiva, ao relatar 

um acontecimento, o editorial “[...] apresenta uma outra dimensão, além do tempo e do espaço 

que limitam a notícia: a dimensão da profundidade”. O autor ainda destaca que o espaço é 

constituído por um somatório de pensamentos, que inclui uma grande parte da opinião 

pública, expresso por meio da empresa jornalística. José Marques de Melo (2003, p. 104), 

reafirma esse conjunto de orientações na construção dos editoriais ao destacar que o espaço 

pode refletir a opinião dos proprietários dos jornais, mas também de acionistas, financiadores, 

anunciantes e do próprio Estado. “Assim sendo, o editorial afigura-se como um espaço de 

contradições. Seu discurso constitui uma teia de articulações políticas e por isso representa 

um exercício permanente de equilíbrio semântico”.  

Segundo Marques de Melo (1992), a posição editorial – como soma de interesses 

muitas vezes conflitantes – demonstra de que forma o veículo insere-se no mercado, articula-

se com o Estado e situa-se ideologicamente em relação às questões em destaque na sociedade. 

Considerando isso, podemos afirmar que a opinião institucional tem caráter de diferenciação 

entre os veículos. A postura do jornal influenciará as relações deste com a audiência, com 

seus profissionais e com os agentes do campo político e econômico. O editorial, além de tudo, 

pode firmar a organização como líder de opinião para qualquer dos sujeitos citados e/ou para 

jornais menores (MARQUES e outros, 2017). 

Para Beltrão (1980, p. 46), o jornal, por ser uma empresa privada, mas com missão 

pública, tem o dever de adotar uma postura não arbitrária, mas que obedeça “[...] a princípios 

éticos e a normas práticas”. Com isso em mente, ele aponta quatro atributos essenciais do 

gênero, conforme: 1) impessoalidade – que é representada pela ausência de assinatura no 

texto e pelo uso da terceira pessoa do singular ou a primeira do plural – para deslocar a 

responsabilidade sobre o texto (e da opinião) do editor para o jornal; 2) topicalidade, ou seja, 

versar sobre um tema latente na sociedade; 3) condensibilidade, que é a característica de 

condensar poucas ideias enfatizando-as; 4) plasticidade, visando manter a flexibilidade e o 

tom não dogmático. Entretanto, alguns autores destacam que não é o caso de desconsiderar a 

possibilidade de que o fazer jornalístico seja afetado pelas posições editoriais dos veículos 

(MARQUES e outros, 2017). 

Segundo Azevedo (2006, p. 92) é relevante destacar algumas características a serem 

consideradas na análise da mídia brasileira: “[...] surgimento tardio da imprensa, baixa 
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circulação dos jornais, orientação para as elites e centralidade da televisão no sistema da 

mídia”. Considerando as quatro questões expostas, o autor observa que para compensar a 

baixa penetração nas camadas populares, os jornais impressos priorizam um jornalismo que 

engloba informação e opinião, direcionados à elite e aos formadores de opinião, de maneira a  

[...] produzir agendas, formatar questões e influenciar percepções e comportamentos 
tanto no âmbito político-governamental quanto no público em geral, este último 
através dos líderes de opinião ou através da repercussão da pauta dos jornais na 
televisão aberta (AZEVEDO, 2006, p. 95). 

Essa afirmação se torna clara quando se resgata a cronologia do escândalo da delação 

da JBS, o furo dado pelo site de um jornal impresso, foi imediatamente reproduzido pelo 

canal de TV aberta do mesmo grupo. Em última instância, ao se pensar a análise de editoriais, 

é preciso considerar que, se o público leitor de jornais impressos é pequeno6, os leitores do 

gênero são ainda mais escassos. Marques de Melo (2003) menciona uma pesquisa que 

concluiu que, em São Paulo, apenas cerca de 10% da audiência lê os editoriais.  
 

5 Escândalo JBS nos editoriais 

Considerando que os editoriais dos jornais podem apontar: a) interpretações e opiniões 

da empresa sobre os fatos em destaque na sociedade; b) estratégias utilizadas pela organização 

para se legitimar como autoridade e líder de opinião em relação ao público e aos agentes 

políticos e econômicos; e c) mudanças de posicionamento do veículo com o passar do tempo e 

desenrolar dos acontecimentos (MARQUES e outros, 2017). E visando comprovar ou não as 

hipóteses levantadas na introdução deste trabalho, o presente artigo optou por analisar o 

posicionamento editorial de dois jornais diários ao longo de uma semana após a divulgação da 

delação da JBS, na noite de quarta-feira, 17 de maio de 2017. 

Selecionou-se como objetos de análise os impressos O Globo e Folha de S. Paulo, 

ambos de circulação e destaque nacional. Para constituir o corpus, reuniu-se todos os 

editoriais dos veículos entre os dias 18 e 24 de maio, totalizando 25 textos. Em um segundo 

momento, descartou-se os editoriais que não mencionam o escândalo que este artigo se propôs 

a observar, ou seja, as denúncias geradas pelo acordo entre os irmãos Batista e a Polícia 

Federal e seus desdobramentos e consequências. Chegou-se a 13 editoriais, sendo: O Globo = 

6; FSP = 7. É relevante mencionar que no dia 18 de maio, dia seguinte ao furo do O Globo, 

nenhum dos jornais abordou o tema, ambos só opinaram sobre a partir da sexta-feira, 19, e, 

daí em diante, diariamente ao longo da semana.   
                                                
6 Informação confirmada pela Pesquisa Brasileira da Mídia 2016, organizada pelo Departamento de Pesquisa de Opinião 
Pública do Governo Federal, que apontou que, entre os entrevistados, apenas 8% leem diariamente jornal, enquanto 67% 
nunca leem. 
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Quadro 1 – Editoriais analisados 
 O Globo FSP 

18/05 X X 

19/05 "Não há saída da crise fora da 
Constituição" "Na tormenta" 

20/05 "A renúncia do presidente" 
"A derrocada de Aécio" 
"Amparo federal" 

21/05 "Delegações expõem engrenagens 
da velha política" "Mais um solavanco" 

22/05 "Atraso agrava desequilíbrio" "Por um fio" 

23/05 "Delação de Joesley recebe 
descabida premiação" "Sobre golpes e eleições" 

24/05 "Caso JBS desmente operações 
teleguiadas anti-PT" "Todos os homens..." 

Fonte: A autora 

Para o exame dos textos selecionados, optamos pela análise de conteúdo (AC), um 

método de pesquisa que reúne um conjunto de técnicas para uma observação sistemática e 

objetiva do conteúdo de mensagens. A AC busca descrever e interpretar as mensagens, indo 

além da significação perceptível na leitura padrão. Ao considerar também o conteúdo latente 

dos textos, a metodologia permite reconstruir aspectos contextuais, como valores, opiniões e 

preconceitos de uma sociedade (BARDIN, 2011; BAUER; GASKELL, 2002). Como etapas 

para aplicação do método, devemos considerar a organização da análise, descrita acima, e a 

codificação, a categorização, a inferência e o tratamento informativo, que foram 

desenvolvidos na sequência deste artigo (BARDIN, 2011).  
 

5.1 Análise quantitativa 

Inicialmente, por meio da leitura atenda dos textos, foram levantados os aspectos mais 

recorrentes no todo. Separou-se, então, 12 categorias: Crise política; Corrupção; 

Enfraquecimento/Ingovernabilidade de Temer; Renúncia/Impeachment de Temer; Crise 

econômica; Necessidade de aprovação das reformas; Incerteza do futuro; Importância de 

seguir a Constituição; Necessidade de investigar as denúncias; PT, Lula e/ou Dilma; Aécio 

Neves e outros envolvidos; Crítica ao acordo da delação premiada. Em seguida, quantificou-

se os textos analisados quanto às categorias organizadas, chegando ao resultado abaixo: 

Quadro 2 – Categorias de aspectos mais recorrentes nos editoriais 

Aspectos abordados Globo FSP Total 

Crise política 6 7 13 
Corrupção 5 5 10 
Enfraquecimento/Ingovernabilidade de Temer 3 5 8 
Renúncia/Impeachment de Temer 2 3 5 
Crise econômica 2 4 6 
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Necessidade de aprovação das reformas 2 2 4 
Incerteza do futuro 2 5 7 
Importância de seguir a Constituição 2 0 2 
Necessidade de investigar as denúncias  0 2 2 
PT, Lula e/ou Dilma 4 2 6 
Aécio Neves e outros envolvidos 4 4 8 
Crítica ao acordo da delação premiada 1 1 2 

Fonte: A autora 

Destaca-se que a maioria dos editoriais apresentam mais de um aspecto, sendo 

classificados em mais de uma categoria. Assim como, todos os editoriais que compõem este 

corpus devem incluir ao menos um dos aspectos recorrentes identificados.  

Esta primeira etapa da análise já permitiu considerarmos alguns pontos: 

1) O aspecto mais recorrente é “Crise política”, reforçando o caráter de escândalo 

político do caso; 

 2) Da mesma maneira, o terceiro mais abordado, “Enfraquecimento/ 

Ingovernabilidade de Temer”, concorda que o escândalo, ao trazer à luz uma transgressão 

oculta, gera prejuízo às imagens dos envolvidos. “Incertezas do futuro”, categoria com sete 

menções, está sempre relacionada à falta de governabilidade gerada pelo escândalo ao 

governo;  

3) “Renúncia/Impeachment de Temer”: Relacionados ao argumento de 

enfraquecimento da legitimidade e de ingovernabilidade, em muitos momentos são 

mencionados a renúncia como uma alternativa à Temer e possível solução para amenizar a 

crise, e o Impeachment, como uma opção à oposição; 

4) Há uma alta incidência do aspecto “Corrupção”, que se relaciona à crise política, 

reforçando o panorama do cenário nacional;  

5) Outra questão que deve ser destacada é a preocupação recorrente com o cenário 

econômico, manifestada por meio das categorias “Crise econômica” e “Necessidade de 

aprovação das reformas”, esta aparecendo sempre como a solução daquela;  

6) São recorrentes as menções a outros políticos envolvidos no escândalo, a categoria 

“Aécio Neves e outros envolvidos”, fica em terceiro lugar junto à 

“Enfraquecimento/Ingovernabilidade de Temer”, entretanto a situação de Temer está presente 

em todos os editorias. Ainda, embora os executivos da JBS tenham delatado ações ilícitas 

com supostas participações também dos ex-presidentes Lula e Dilma, enquanto as ações 

controladas em parceria com a Polícia Federal tenham gerado provas que incriminam outros 

políticos, como Aécio Neves e Rodrigo Loures, as menções (todas negativas) a ambos os 

grupos acontecem em quantidade próxima de editoriais;  
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7) A FSP não destaca como essencial o seguimento irrestrito à Constituição em 

nenhum momento; 

8) O Globo não destaca como essencial a investigação mais aprofunda das denúncias 

sobre Temer, uma vez que considera o áudio divulgado como uma prova consistente da 

transgressão do presidente; 

9) Os dois jornais apontam alternativas, mas consideram, mesmo assim, o futuro 

incerto; 

10) Ambos impressos, em momentos diferentes, criticam os benefícios recebidos pelos 

Batista no acordo de delação premiada.   

  

5.2 Análise qualitativa 

Nesta segunda parte da análise do conteúdo, abordou-se questões qualitativas 

relacionadas às categorias organizadas e outras questões que não foram incluídas na 

categorização. Partindo dos aspectos mais recorrentes no texto podemos perceber as questões 

a seguir: 

1) Como poderia se imaginar, no geral, a avaliação do escândalo, de caráter político, é 

norteada pela crise política que se agrava com a delação da JBS. Com essa primeira categoria, 

podemos relacionar a segunda, “Corrupção”, que aparece repetidas vezes como a causa maior 

da crise. Os jornais aprofundam muito esses dois aspectos. O jornal O Globo, por exemplo, já 

afirma no título de seu primeiro editorial sobre o tema a existência de uma crise (NÃO HÁ 

SAÍDA..., 2017), o impresso aponta que o “lado positivo da crise é a demonstração clara de 

que esta velha política não pode mais ter espaço no país” (DELAÇÕES EXPÕEM, 2017) e 

que as delações confirmam “o caráter multipartidário da corrupção” nessa velha política 

(CASO JBS..., 2017). Já a FSP afirma em seus editoriais que a “crise política de contornos 

ainda incertos” (NA TORMENTA, 2017), “esvazia ainda mais o quadro de lideranças 

políticas” (A DERROCADA..., 2017).  

2) Percebeu-se na leitura aprofundada dos textos relacionada aos dados quantitativos, 

que a crise política gera grandes impactos na economia e aparece como preocupação central 

para os dois veículos. Para os impressos, a solução imediata ao problema deve acontecer por 

meio das reformas estruturais que tramitam no Congresso, entre elas a trabalhista e, 

principalmente, a previdenciária. A FSP, em editorial destacando a “recuperação da 

economia” sobre nova ameaça pela crise política, afirma que o restauração econômica, por 

meio das reformas, “deve ser preservada, qualquer que seja o desfecho da crise” política 

(MAIS UM..., 2017). O Globo destaca que o veículo apoiou desde o início o projeto 
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reformista de Temer, e que “acredita que, mais do que dele, o projeto é dos brasileiros, porque 

somente ele fará o Brasil encontrar o caminho do crescimento” (A RENÚNCIA..., 2017). O 

jornal carioca também publicou, no dia 22 de maio, um editorial especialmente para a 

discussão sobre a reforma da previdência, cujo atraso na aprovação, por causa da crise 

política, agrava o desequilíbrio econômico nacional (ATRASO..., 2017). No box ao lado 

“Outra opinião”, O Globo apresenta a opinião do juiz federal Fábio Souza, que longe de ser 

contra a reforma, apenas defende que ela seja feita de maneira bem elaborada. 

3) Como mencionado, a sugestão da renúncia de Temer aparece sempre relacionada 

com a perda da governabilidade, principalmente para fazer com que as reformas sejam 

aprovadas, mais do que à um possibilidade dele ter cometido algum crime. Dentre os veículos 

analisados, a FSP é o mais brando com o presidente, ao afirmar algumas vezes que os áudios 

não consistem em provas absolutas e que é necessária uma investigação aprofundada. O jornal 

inclusive cita a negação de Temer em pronunciamento como mais um indicativo da 

necessidade de outras evidências. Quando menciona a renúncia ou o impeachment, a FSP 

aponta um “círculo vicioso em que a fragilidade do mandatário, de sua base e da economia 

acentuam umas às outras” (POR UM FIO, 2017) e que na materialização das alternativas, 

uma emenda constitucional que possibilite a realização de eleições diretas “é uma opção que 

não convém descartar” (SOBRE..., 2017). 

O Globo é mais incisivo quanto à renúncia de Temer, dedicando um editorial para essa 

alternativa. Em “A renúncia do presidente" (2017), de 20 de maio, que ocupa espaço maior 

que meia página, o jornal afirma: “A renúncia é decisão unilateral do presidente. Se desejar, 

não o melhor para si, mas para o país, essa acabará sendo a decisão que Temer tomará”. Para 

o veículo, após a saída de Temer, a Constituição deve ser seguida, com a indicação por 

eleição indireta de um novo mandatário até as diretas de 2018.  

4) Por fim, percebeu-se por meio da análise desenvolvida que, embora a cobertura 

jornalística se aprofunde na consistência ou não das gravações como prova, deixando muitas 

vezes de lado outros desdobramentos, os editoriais dos dois veículos focam na transgressão de 

Temer ao receber Joesley Batista, envolvido em diversas operações da Polícia Federal, à 

noite, fora da agenda oficial, no Palácio do Jaburu. E na questão de que, mesmo que o áudio 

não possa comprovar o aval do presidente para a compra do silêncio de Cunha, uma vez que a 

informação não é dita diretamente, outros trechos da conversa, como Temer ouvir queixas do 

empresário sobre a resistência do Ministro da Fazenda em trocar altos funcionário do governo 

e que Joesley “tem em mãos dois juízes, que facilitam a vida, e um procurador, que lhe 
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repassa informações” sem se opor, demonstram o caráter transgressor do encontro. Segundo 

O Globo, “um escândalo” (A RENÚNCIA..., 2017).  
 

6 Considerações finais 

A partir da análise realizada foi possível perceber que os dois veículos estudados 

indicam caminhos para superar as crises. Para a crise política são recomendas diferentes 

medidas, como a investigação aprofundada do caso, a renúncia de Temer e a renovação da 

política, esta a longo prazo. Cada uma das opções recebeu diferente ênfase de cada um dos 

jornais. Enquanto a FSP coloca panos quentes ao reforçar a necessidade de outras evidências e 

provas mais consistentes, O Globo assume posição incendiária ao considerar que a sequência 

de diálogos gravada tem significado lógico e comprobatório da violação do presidente e é 

enfática ao considerar a renúncia dele como a principal opção para amenizar a crise política.  

Já sobre a crise econômica, esta agravada pelo contexto político segundo os veículos, 

os impressos são unânimes ao apontar a aprovação do projeto reformista como a única 

solução. Em diversos momentos, os editoriais transmitem que a opção pela renúncia de Temer 

visa o caminho mais rápido e garantido para a aprovação das reformas, principalmente da 

reforma da Previdência. O contexto econômico é a principal preocupação dos veículos, e tem 

maior sentido ao pensarmos no editorial como um espaço que firma as posições do jornal 

como empresa inserida em um mercado financeiro e em constante articulações com 

anunciantes, acionistas, financiadores e com o próprio Estado.  

Este resultado contribuiu para comprovar as duas hipóteses sugeridas pela autora, de 

que 1) no caso JBS, os jornais assumiram a posição de líderes de opinião e buscaram apontar 

caminhos para superar a crise política, objetivando pautar leitores e agentes políticos; e 2) os 

veículos assumiram diferentes posições sobre as alternativas para superar a crise política, mas 

uma mesma sobre as reformas como solução para a crise econômica. Assim, considerou-se 

também que cada empresa jornalística assumiu sua própria política ao se posicionar quanto ao 

contexto e aos agentes políticos. 

Para finalizar, destaca-se que a escolha dos editoriais como objeto de análise objetivou 

perceber as posições políticas adotadas pelos jornais diante de um escândalo específico. É 

preciso enfatizar que em nenhum momento se intentou relacionar a posição manifestada no 

espaço opinativo ao conteúdo noticioso dos veículos. Embora algumas pesquisas discorram 

sobre essa relação, que também não pode ser de todo descartada, ela precisa ser demonstrada 

em uma pesquisa comparativa, o que este artigo em nenhum momento se propôs a realizar por 

limitações de tempo e espaço.   
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