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Resumo 

 

Este trabalho propõe uma análise a partir da repercussão das audiências públicas 

realizadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestre (ANTT) sobre o novo plano 

de concessão rodoviária para o Estado do Rio Grande do Sul, utilizando como ponto de 

referência a cobertura dada ao tema pela mídia imprensa do Estado e a hipótese de 

agenda-setting, elaborada por Maxwell McCombs e Donald Shaw. Para tanto, nossa 

abordagem situará o fato público, mostrará o levantamento de cobertura impressa da 

mídia e articulará os dados com a hipótese, a partir de suas aproximações e possíveis 

distensões. 
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O contexto sociopolítico do fato em análise e o chamamento da ANTT 

 

Alguns dos principais serviços de infraestrutura do Brasil são regulados por 

agências, organismos estatais criados entre os anos de 1997 e 2003, com o objetivo de 

fiscalizar a prestação de serviços públicos praticados pela iniciativa privada, além de 

estabelecerem as regras de cada setor. Algumas áreas vitais da infraestrutura brasileira 

são prestadas por concessões públicas, o que significa, na prática, a iniciativa privada 

atuando diretamente na prestação de serviços essenciais e/ou relevantes para os cidadãos, 

tais como saúde, telecomunicações, águas, transportes e petróleo (PORTAL BRASIL, 

2016). 

A importância dessas organizações, para a sociedade brasileira, repousa no fato 

de que elas fazem uma fundamental mediação entre os cidadãos e a iniciativa privada, 

formada por grupos empresariais que, por meio de licitações públicas, passam a prestar 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Teorias do Jornalismo, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul. Jornalista graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduada em Marketing e 

em Relações com o Mercado, estudou Comunicação Corporativa por meio do programa Syracuse University/Aberje. 
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serviços de relevância social. Uma das dez agências existentes hoje, no Brasil, é a Agência 

Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), responsável por regular, supervisionar e 

fiscalizar as atividades de prestação de serviços e de exploração da infraestrutura de 

transportes, exercidas por terceiros, visando garantir a movimentação de pessoas e bens, 

harmonizar os interesses dos usuários com os das empresas concessionárias, 

permissionárias, autorizadas e arrendatárias, e de entidades delegadas, preservado o 

interesse público, arbitrar conflitos de interesses e impedir situações que configurem 

competição imperfeita ou infração contra a ordem econômica3.  

Tema de relevante interesse da sociedade gaúcha, os pedágios costumam 

mobilizar as discussões no estado4. A razão desse embate é o passado recente do setor 

que, no Rio Grande do Sul, esteve atrelado à polarização política. Durante o mandato do 

Governador Antônio Britto5, foi estabelecido um programa estadual de concessões 

rodoviárias que, ao longo dos seus quinze anos de duração, foi motivo para discussões 

entre os partidos políticos que se alternaram no poder. O desenvolvimento deste programa 

foi alvo de forte crítica também pelo formato que possuía, contemplando apenas 

manutenção e pequenas obras, sem investimentos em duplicação de rodovias, sendo o 

mesmo extinto em 2012, já no governo Tarso Genro6.  

A partir de 2012, com a criação da Empresa Gaúcha de Rodovias7, a consequente 

redução das tarifas e a eminência de outros grandes problemas da infraestrutura do estado, 

como a obra da segunda ponte sobre o Guaíba, fizeram com que paulatinamente os 

pedágios deixassem de estar no foco central das discussões. Com a eleição do Governador 

                                                 
3 A descrição das atividades da ANTT está no site www.antt.gov.br/institucional. Destacamos, dessa 

descrição de atividades, a expressão “preservado o interesse público”, que é parte do objeto do nosso projeto 

de pesquisa, não apenas em relação à ANTT, mas referente às dez agências reguladoras brasileiras.  

 
4 Matéria do Jornal Zero Hora, de 05/08/202, contextualiza o tema rodovias no Rio Grande do Sul: 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2012/08/negligencia-dos-governos-do-rs-afunda-sistema-

rodoviario-apos-concessoes-de-pedagios-3843117.html 

 
5 O Governo Antônio Britto se estendeu entre os anos de 1995 a 1999 e foi marcado por reformas 

administrativas significativas, incluindo a privatização da Companhia Riograndense de Telecomunicações 

(CRT) e o programa de concessões das rodovias gaúchas.  

 
6 Tarso Genro foi governador do Estado do Rio Grande do Sul de 2011 a 2015. Coube ao seu governo 

extinguir o programa de concessões criado por Antônio Britto. Em 2012, o governo criou a Empresa 

Gaúcho de Rodovias (EGR), eliminando parte das praças de pedágio existentes e reduzindo a tarifa em 

outras.  

 
7 Empresa pública criada no Governo Tarso Dutra, com o objetivo de administrar as estradas pedagiadas 

do estado.  

http://www.antt.gov.br/institucional
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Ivo Sartori e as sucessivas crises protagonizadas pela política em nível federal, os embates 

sobre pedágios parecem ter saído momentaneamente da pauta política gaúcha.  

Em 31 de janeiro de 2017, a ANTT anunciou a abertura de período para o 

recebimento de contribuições com o objetivo de aprimorar as minutas do edital e do 

contrato, o Programa de Exploração da Rodovia (PER) e os estudos de viabilidade para a 

concessão das BR-101/290/386/448/SC/RS, projeto previsto no Programa de Parcerias 

de Investimentos (PPI) do Governo Federal. Além do período para contribuições escritas, 

que se estenderia inicialmente até o dia 17 de março, a agência anunciou a realização de 

duas audiências públicas referentes ao mesmo projeto, uma a ser realizada em Porto 

Alegre (RS), no dia 16 de fevereiro de 2017, e outra em Brasília, no dia 23 de fevereiro. 

A ANTT publicou tais chamamentos no Diário Oficial da União no mesmo dia em que a 

área de Comunicação da agência enviou release para veículos de imprensa de todo o país8.  

 

Repercussões do anúncio da ANTT 

As primeiras matérias, na mídia impressa, mencionando o novo plano do governo, 

foram publicadas no dia 1º de fevereiro de 2017, pelos jornais Correio de Cachoeirinha, 

Correio de Gravataí, Jornal de Gravataí e Gazeta do Sul, sendo este último da cidade de 

Santa Cruz do Sul. Analisando as matérias em questão, percebe-se que o agendamento da 

pauta aparentemente se deu, não pelo release enviado pela área de Comunicação da 

ANTT, mas sim, por indivíduos interessados no tema. No Correio de Cachoeirinha 

(FIGURA 1) e no Correio de Gravataí, o foco central da pauta foi uma reunião do 

Movimento Livre Acesso à Free Way, organização que envolve entidades e políticos da 

região pelo fim do pedágio na BR 290, município de Gravataí. Já no Jornal de Gravataí 

(FIGURA 2), a pauta relacionava o governo do município de Gravataí como protagonista 

                                                 
8 Neste link, a informação emitida pela área de Comunicação da ANTT: 

http://www.antt.gov.br/salaImprensa/noticias/arquivos/2017/01/ANTT_discute_concessao_da_BR101290

386448SCRS_em_audiencia.html 

FIGURA 1 – Nota publicada no jornal Correio de Cachoeirinha em 1 de fevereiro de 2017. 
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da discussão, tendo como ponto central ainda a praça de pedágio e mencionando as 

audiências públicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Gazeta do Sul, por sua vez, a pauta envolvia prioritariamente uma notícia do 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).  

Na sequência temporal, a marcação de audiências públicas, promovida pela 

ANTT, foi referida, em matérias ou notas de menor ou maior extensão, oito vezes, até a 

realização da primeira reunião, em 16 de fevereiro de 2017, e mais 21 vezes até a 

realização da segunda audiência, em 23 de fevereiro. É notável que, a partir da realização 

da primeira audiência, que foi em Porto Alegre, a imprensa passa a retratar o tema com 

grande frequência, dando visibilidade e pautando o assunto no estado. No total, durante 

o mês de fevereiro, foram 40 matérias ou notas que tratavam do tema. 

Inicialmente, o prazo para o encerramento do processo de audiências, bem como 

o período de contribuições escritas, via site da agência, era o final do mês de fevereiro. 

Todavia, dada a enorme repercussão das audiências e o embate em torno do tema, com a 

polarização entre aqueles a favor e os que se posicionaram contrários ao programa de 

pedagiamento, ocorre uma grande ampliação do assunto na mídia. Apenas no mês de 

março de 2017, foram publicadas 50 matérias e/ou notas sobre as audiências públicas. A 

repercussão e o alcance do assunto fizeram com que a ANTT reagendasse, a pedido das 

comunidades envolvidas no trecho a ser pedagiado, mais quatro audiências públicas, em 

Lajeado (16 de março), Soledade (17 de março), Montenegro (22 de março) e São João 

do Sul (24 de março), município fronteiriço ao Rio Grande do Sul, mas já situado no 

FIGURA 2 – Nota publicada no Jornal de Gravataí em 1 de fevereiro de 2017. 
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Estado de Santa Catarina. Abaixo, matéria do jornal Informativo do Vale, de Lajeado, 

que faz referência a essa definição de audiências extras (Figura 3).  

 

 

FIGURA 3 – matéria publicada pelo jornal Informativo do Vale em 17 de fevereiro de 2017. 
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Em abril, o tema continuou em pauta pelos veículos impressos do estado, mas com 

bem menor intensidade, com dez matérias ou notas a respeito. A seguir, apresentamos 

uma tabela com a evolução quantitativa do tema, durante os meses de fevereiro, março, 

abril e maio (Tabela 1).   

  

 

Desta forma, temos o seguinte resumo da cobertura de mídia impressa: durante 

quatro meses, foram 111 matérias ou notas veiculadas em 21 diferentes jornais de 12 

municípios pertencentes às regiões atingidas pela proposta de pedagiamento. O ápice da 

repercussão aconteceu no mês de março, com 50 matérias ou notas publicadas. O processo 

de participação pública, que incialmente deveria ser encerrado ao final de fevereiro, dada 

a importância, visibilidade e cobertura de mídia, se estendeu por mais dois meses para 

registro de contribuições e audiências públicas, até 31 de março. Todavia, o agendamento 

do tema não se esgota ao final de março, uma vez que a Assembleia Legislativa do Estado 

optou por participar mais efetivamente da discussão. Esse envolvimento dos deputados 

resultou na criação de duas comissões parlamentares sobre o tema e a realização de mais 

quatro audiências públicas independentes da ANTT, em Lajeado, Passo Fundo, 

Carazinho e Erechim.  

À medida em que as audiências públicas foram se sucedendo, e as matérias nos 

jornais tratam do assunto antes e durante cada uma delas, mais pessoas participavam das 

audiências subsequentes, de forma que houve um crescente número de presentes nas 

reuniões. A própria participação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do 

Sul, no processo de discussão, estendeu o tema e ainda se refletiu em mais 21 matérias, 

4
0

5
0

1
0 1
1

1

MATÉRIAS/NOTAS SOBRE AS 
AUDIÊNCIAS

fevereiro março abril maio

Tabela 1 – matérias/notas sobre as audiências publicadas entre fevereiro e maio de 2017. 
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durante os meses de abril e maio. A ANTT definiu a criação de um grupo de trabalho para 

dar continuidade às análises dos estudos inicialmente propostos.  

 

A Hipótese do Agendamento  

 A hipótese do agendamento ou, no original, agenda-setting, foi criada pelo 

americano Max McCombs nos anos 1960, período em que, nos Estados Unidos, 

desenvolveram-se diversas pesquisas sobre Comunicação, fase conhecida hoje como 

communication reserch. A proposta de McCombs é que os meios de comunicação de 

massa promovem agendamentos de determinados temas junto ao receptor, especialmente 

por meio do fluxo contínuo de informações. Esse agendamento é verificado pela forma 

como a mídia seleciona, dispõe e insiste na cobertura dos temas que se tornam foco dessa 

hipótese.  

 Utilizando o período eleitoral como cenário para suas pesquisas, McCombs 

realizou, em 1968, um acompanhamento de cinco jornais, dois canais de televisão e duas 

revistas semanais e pesquisou cerca de 100 eleitores de Chapell Hill, na Carolina do 

Norte. Deste primeiro estudo, foi concluído que a mídia havia influenciado o eleitorado 

e, não apenas este, mas os próprios candidatos, que passaram a incluir os temas nela 

observados em suas agendas.  

 Em 1972, já em parceria com Donald L. Shaw, McCombs expande a pesquisa, 

novamente com base em um cenário eleitoral, desta vez na cidade de Chalotte Ville, 

envolvendo, ao final, 227 questionários, ao longo de cinco meses de observação. Este 

segundo estudo, não apenas concluiu que havia um agendamento e formação do 

eleitorado a partir da mídia, como levantou a possibilidade de que o receptor (eleitorado) 

também influencia a pauta da mídia. 

 Hohlfeldt (2001) nos apresenta três pressupostos da hipótese do agendamento de 

McCombs que merecem destaque. O primeiro, sobre o fluxo contínuo de informação, 

dispõe que o agendamento gera o denominado efeito de enciclopédia, ou seja, o processo 

de, consciente ou inconscientemente, retermos informações sobre determinado assunto, 

às quais podemos acessar quando necessário. Outro pressuposto é o fato do efeito 

influenciador do agendamento se dar a médio e longo prazos, e não de forma rápida; o 

que nos leva ao terceiro pressuposto destacado, que é o poder de influência que a mídia 

pode exercer sobre o receptor. “Ou seja, dependendo dos assuntos que venham a ser 
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abordados – agendados – pela mídia, o público termina, a médio e longo prazos, por 

incluí-los igualmente em suas preocupações” (HOHLFELDT, 2001, p. 191). 

Desta forma, depreendemos que, conforme a hipótese de agenda-setting proposta 

por McCombs e Shaw, os meios de comunicação de massa não são capazes de dizer o 

quê o receptor deve pensar, mas sim sobre o que pensar. Isso se daria, não em um curto 

período de tempo, mas a médio e longo prazos, à medida em que a mídia repete com 

ênfase determinado assunto. Entretanto, é importante destacar que não são apenas os 

meios de comunicação de massa que influenciam sobre determinado tema, já que obtemos 

informações de outras fontes, como círculos sociais e profissionais, por exemplo.  

Outro aspecto relevante a ser considerado na pesquisa de McCombs e Shaw é que, 

como conclusão, o estudo mostrou que, tanto a mídia havia agendado o eleitor, quanto 

havia se agendado entre si e, por fim, pautados os próprios candidatos. Além disso, 

importante destacar, dos estudos apresentados, ficou evidente que a hipótese de agenda-

setting depende de um elevado grau de reconhecimento da relevância do tema e da 

necessidade de informação. Ou seja, precisa haver dúvida sobre determinado assunto para 

que ele se torne relevante, e sua relevância está diretamente relacionada à polêmica 

suscitada. Se o tema não é polêmico e/ou não gera dúvidas, provavelmente nunca se 

tornará assunto possível de ser agendado.  

 

A aplicação da hipótese do agendamento no caso proposto e algumas 

considerações  

Se a mídia é capaz de influenciar o receptor, como propõe a hipótese do 

agendamento, parece-nos cabível considerar que o processo de audiências públicas, 

narrado neste artigo, possa ser enquadrado parcialmente nesta análise. Para tanto, levamos 

em consideração as seguintes observações: 

- o processo, sugerido inicialmente pelo governo, poderia ser considerado conciso 

e objetivo, com 45 dias de duração entre o lançamento da proposta e a data limite de 17 

de março para envio de sugestões pelo site da agência. Todavia, influências externas 

fizeram com que o processo se estendesse por todo o mês de março e abril, com 

prorrogação do prazo para envio de propostas até 1º de maio de 20179;  

                                                 
9 Notícia da ANTT que divulga a prorrogação do prazo pode ser lida  em 

http://www.antt.gov.br/salaImprensa/noticias/arquivos/2017/04/ANTT_prorroga_prazo_para_contribuica

o_sobre_concessao_da_BR101290386448SCRS.html 
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- a agência reguladora propôs inicialmente duas audiências públicas, em Porto 

Alegre e Brasília. No entanto, teve de realizar mais quatro audiências, em Lajeado, 

Soledade, Montenegro e São João do Sul (SC); 

- um total de 111 matérias ou notas foram publicadas sobre o tema, entre os dias 

1º de fevereiro e 31 de maio de 2017, apenas em jornais impressos do Rio Grande do Sul, 

mostrando a relevância dessa cobertura para a imprensa local; 

- a Assembleia Legislativa do Estado, que preliminarmente não havia se envolvido 

na discussão, criou duas comissões parlamentares para debater o tema dos 

pedagiamentos, resultando na divulgação de uma moção de repúdio assinada por 55 

parlamentares gaúchos, em 25 de maio de 2017; 

 Dado os fatos acima, acreditamos que, embora a temática dos pedágios estivesse, 

desde meados de 2013, após a consolidação da Empresa Gaúcha de Rodovias, 

adormecida no Estado do Rio Grande do Sul, havia, de forma latente e constituída, um 

aparato de informações e posicionamentos sobre o tema, o que poderíamos definir como 

um efeito de enciclopédia. Essa possibilidade fica evidente diante das amplas discussões 

que se deram em décadas passadas sobre o assunto e a forma como a sociedade gaúcha 

resgatou essa discussão, durante o processo de audiências públicas apresentado neste 

artigo. Dessa forma, percebemos que esse histórico de informações acumuladas veio à 

tona quando da inserção da possibilidade novas praças de pedágio nas discussões do 

programa federal de concessões, em fevereiro de 2017. A imprensa parece ter dado vazão 

a esse efeito, devolvendo o tema à arena de discussões e incentivando o debate.  

 Relevante se faz notar, ainda, a importância do tema para a sociedade gaúcha. Se, 

por um lado, parte da comunidade alerta para o fato do pedágio onerar o deslocamento 

das pessoas, além de produtos e serviços, por outro, há uma defesa da alternativa diante 

da não condição do Estado em manter as rodovias adequadas quanto à segurança e à 

trafegabilidade. Ou seja, o tema em si suscita polêmica, pois comumente separa as 

opiniões entre os que preferem pagar o pedágio e ter boas condições, e aqueles que 

acreditam que o custo é alto demais, optando por depender unicamente dos investimentos 

que poderão ou não vir da parte do governo. Além disso, faz-se necessário trazer à tona 

outro ingrediente dessa polêmica, que é o fato de a proposta do governo contemplar um 

projeto para os 30 anos vindouros. Trata-se, pois, de uma discussão que projeta o futuro, 

define como se dará a forma de investimento e custeio da infraestrutura rodoviária gaúcha 

e, portanto, requer uma profunda responsabilidade na escolha do caminho a ser adotado. 
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Faz-se presente, então, conforme destacado no agendamento, uma relevância 

significativa, polêmica, com enorme potencial de discussão política.  

 É fato que não temos totais condições de relacionar diretamente a participação nas 

audiências públicas – e o aumento no número de realizações da mesma – a uma influência 

direta da cobertura da imprensa nestes quatro meses de análise do processo em questão. 

Assim como, à época das pesquisas de McCombs e Shaw, trata-se de um indicativo, muito 

mais relacionado ao agendamento a médio e longo prazos do que às repercussões 

imediatas na mídia. Essa incerteza é que faz com que a agenda-setting seja considerada 

uma hipótese, e não uma teoria – conforme nos explica Hohlfeldt (2001, p. 189) – 

fechada, pronta, inquestionável. De outro lado, a hipótese está posta para ser testada, e 

essa foi a proposta deste artigo.  

Contudo, é posto que, à medida em que o assunto ganha destaque nos jornais, 

aumentam as participações nas audiências públicas e, portanto, as diferentes opiniões 

sobre a proposta do governo. Em consequência, quanto mais aumenta a participação, mais 

audiências são exigidas e mais prazo para a proposição de sugestões ao programa é 

concedido. Com isso, o tema se torna mais aparente na mídia, em uma espécie de círculo 

contínuo autoretroalimentado. O mês de maior ocorrência de fatos sucedidos, março, é 

também o mês em que mais matérias são publicadas nos jornais. Essa coincidência pode 

nos apontar para um sistema de retroalimentação das agendas. Ou seja, o agendamento, 

promovido pela mídia, pode ser também reflexo do forte interesse do público sobre o 

assunto. Neste contexto, convém destacar que, assim como os candidatos adaptaram suas 

pautas às agendas dos meios de comunicação de massa, conforme estudo de McCombs e 

Shaw, também o governo federal adaptou seu cronograma inicial às necessidades 

expostas nas audiências públicas, de mais debates, em diferentes locais, com o objetivo 

de aprofundar o tema.   

Com tudo isso, consideramos que a hipótese de agenda-setting, proposta nos anos 

1960, por Maxwell McCombs, pode ser apropriada para temas de grande relevância, em 

determinados períodos sociais, com propósitos específicos de discussão. Avançamos, 

ainda, considerando que esse agendamento pode ser considerado positivo, se pensarmos 

em temas cujo envolvimento da sociedade é desejável e que contribuam para um processo 

democrático de construção de soluções mais próximas do que o cidadão espera e almeja. 
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