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Resumo 

O artigo busca apresentar a abordagem de um acontecimento jornalístico, neste caso um 

dos episódios da crise política brasileira, a partir do serviço oferecido pela Lusa – Agência 

de Notícias de Portugal aos seus assinantes. A relação se constrói à luz de entendimentos 

de acontecimento jornalístico e do jornalismo de agência para analisar o conjunto de 

notícias distribuídas pela agência em três dias. A decisão da Lusa em priorizar a cobertura 

de países de língua oficial portuguesa também é considerada, com atenção ao histórico 

das agências de notícias portuguesas, que se mistura ao interesse dos acontecimentos que 

decorrem nas antigas colônias e à circulação de informações no espaço lusófono.    

 

Palavras-chave: Lusa, acontecimento jornalístico, agência de notícias, jornalismo de 

agência. 

 

A crise política no Brasil, agravada desde o impeachment da presidente Dilma 

Rousseff, em 2016, aumentou o interesse sobre os acontecimentos do país ao redor do 

mundo. O que pode variar é a forma como essa história vem sendo contada. Um dos 

capítulos na sequência de intempéries que têm assolado o cenário político/social 

brasileiro emergiu no dia 17 de maio de 2017. Uma gravação em que o então presidente, 

Michel Temer, surge numa conversa com o presidente de uma grande empresa de proteína 

animal foi noticiada pelo Jornal O Globo. O acontecimento jornalístico – assim 

considerado em razão dos atores envolvidos, do teor da conversa e por irromper com um 

formato mediatizado –, foi apresentado inicialmente a partir apenas do olhar daquele 

jornal. Ninguém mais da imprensa tivera acesso às informações até aquele momento. 

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

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutoranda em Ciências da Comunicação pela Unisinos-RS, bolsista do Programa Doutorado Sanduíche no 

Exterior/CAPES e orientanda da professora Dra. Christa Berger. Email: juclisboa@gmail.com.  
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O que será aqui observado é a cobertura que esse acontecimento ganhou na 

Agência Lusa, que do outro lado do Atlântico acompanha os fatos mais relevantes que 

decorrem no Brasil. A principal agência de notícias em língua portuguesa mantém uma 

correspondente em São Paulo para recolher, descrever e transmitir a narrativa dos 

acontecimentos do maior país de expressão portuguesa. A análise do material, composto 

por 27 notícias3 distribuídas pelo serviço da agência ao longo de três dias, será feita com 

base em conceitos de acontecimento jornalístico e jornalismo de agência, recorrendo 

ainda ao histórico do interesse da agência em retratar parte do cotidiano brasileiro.    

 

1. O acontecimento e as agências 

Consideradas fonte para os veículos de comunicação de massa, as agências de notícias 

primam pela rapidez e precisão das informações apresentadas em textos diretos que 

integram um serviço oferecido em fluxo contínuo. São consideradas as primeiras 

organizações internacionais, ou globais, de media e estão entre as primeiras corporações 

transnacionais ou multinacionais do mundo (BOYD-BARRETT & RANTANEN, 1998), 

o que não impede que operem com foco mais restrito.  No caso da Lusa, entendida como 

agência nacional, a atuação dentro do país e nas ilhas que compõem o território, bem 

como no espaço lusófono, são prioridade a empresa, o que obriga um olhar atento aos 

acontecimentos dos outros sete países falantes de língua portuguesa4.  

Quando me refiro a um espaço lusófono o pensamento é de uma esfera geolingüística 

composta por um conjunto de países (distribuídos em quatro continentes) que congregam 

elementos de uma cultura comum, mas que nem por isso deixam de lado o pluralismo 

local (que inclui outras línguas). Brito e Bastos (2006, p.73) levantam três princípios para 

se falar em um conceito de lusofonia: globalização, considerando que os problemas e a 

afirmação identitária ultrapassam o fator linguístico e convocam governos, sociedade 

civil, entre outros organismos; o segundo é o princípio da diversificação, reconhecendo a 

                                                 
3 O acesso à produção da Agência Lusa foi concedido pela direção da empresa durante período de 

observação participante que integra o projeto de pesquisa de doutorado da autora.  
4 A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) foi composta originalmente por oito países: 

Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. 

Em 2014, numa decisão controversa, a Guiné Equatorial foi integrada ao grupo. Embora tenha o 

português como uma língua oficial, a nação aqui não é considerada como parte da esfera lusófona por não 

congregar de uma cultura que perpassa os demais países, nem ser a língua portuguesa corrente entre a 

população. O serviço da Lusa integra ainda Macau, território que também foi colônia portuguesa. 
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heterogeneidade dos países que compõem a comunidade; e a relativização, que aponta a 

comunidade lusófona como “desigual e muito pouco coesa”. 

 A explicação surge para lembrar que não falamos de algo que possa ser visto como 

unitário. A lusofonia entendida pela Lusa é o ponto de partida para centrar o olhar em 

determinados acontecimentos (com localização geográfica específica) que lhes serão 

caros como mercadoria: a venda de notícias é o mote do serviço da agência.  

A escala de atuação de cada agência de notícias diz respeito à sua atuação 

dentro de um espaço determinado, correspondente a um território ou a 

alguns territórios, nem sempre contíguos, frequentemente coincidentes 

com os de estados-nações. A constituição dos territórios das agências está 

estreitamente relacionada a fatores como língua, infraestrutura e acesso a 

mercados, que por sua vez induzem um movimento espacial de 

concentração (PASTI & AGUIAR, 2016, p.3). 

A relação da agência com os demais territórios remonta um passado colonial, que 

deixou a língua – entre outros aspectos culturais – como conexão entre os diferentes 

pontos, o que faz deles também mercado neste espaço de circulação de pessoas e 

informações. O que acontece cá e lá tem importância por diferentes razões e interesses. 

Embora não se enquadrem como veículos de media, as agências noticiosas também 

efetuam o exercício de organizar experiências de mundo numa racionalidade descritiva 

que atravessa oceanos para alimentar quem está do outro lado e fala a mesma língua.  

Este processo interacional (e intercontinental) que se estabelece pode ter ampliado o 

desafio de que, para o acontecimento fazer sentido, é preciso que ele seja enquadrado em 

“mapas culturais de significado” que sejam entendidos pelo grupo social: 

Os mapas culturais que ordenam a percepção sobre a realidade são os 

mesmo que estruturam a experiência. Perceber os fenômenos sociais em 

sua complexidade e atuar sobre eles são instâncias diferentes da atividade 

humana que, no entanto, individual ou grupalmente, derivam dos mesmos 

guias de construção e leitura dos significados. O que se pode questionar 

aqui é a falsa ideia de que todos utilizam os mesmos mapas culturais para 

perceber o mundo e agir sobre ele (BENETTI, 2010, p.146).    

E é a partir do discurso jornalístico que os acontecimentos ganham o seu “ponto zero 

de significação” (RODRIGUES, 1993, p.27). Cabe ao jornalismo “reconhecer e recolher 

acontecimentos (vividos, legítimos, cotidianos, sociais, puros, brutos) percebidos pelos 

sujeitos envolvidos e, ao fazer isso, constrói acontecimentos jornalísticos” (BERGER & 

TAVARES, 2010, p.131). Dessa forma, o fato, uma espécie de “matéria-prima” do 
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jornalismo, será conhecido e reconhecido pelo público leitor com base no enquadramento 

apresentado pela narrativa e terá “mais probabilidade de se tornar notícia”, quanto menos 

previsível for (RODRIGUES, 1993, p.27). O autor português lembra que o discurso 

jornalístico se torna fonte de acontecimentos notáveis, por ser ele próprio dispositivo de 

notabilidade. No mesmo sentido, Eliseo Verón (1987, p.iv) diz que a atualidade como 

realidade social existe nos e pelos media informativos.  

Esto quiere decir que los hechos que componen esta realidad social no existen, 

en tanto tales (en tanto hechos sociales) antes de que los medios los construyan. 

Después que los medios los han producido, en cambio, estos hechos tienen todo 

tipo de efectos: un gobierno toma tales o cuales decisiones; otro reacciona de tal 

o cual manera; ambos, por supuesto, utilizarán los medios para que sus actos se 

conviertan a su vez en acontecimientos sociales. Después que los medios los han 

producido, los acontecimientos sociales empiezan a tener múltiples existencias, 

fuera de los medios: se los retorna al infinito en la palabra de los actores 

sociales, palabra que no es "mediática". Es por eso que dicha realidad es nuestra 

realidad, vale decir inter-subjetiva.  

No acontecimento que será observado neste estudo, a construção do discurso 

jornalístico se deu em dois momentos: o primeiro quando do seu anúncio, feito pelo 

Jornal O Globo, no Brasil; e quando a Lusa passou a também noticiar o fato (num 

primeiro momento, a denúncia feita pelo jornal; num segundo, a delação propriamente 

dita e sua repercussão). Os efeitos decorrentes também foram noticiados, como a queda 

da bolsa de valores e o afastamento de políticos em razão do teor da delação. A atuação 

como mediadoras, e não para leitores finais (a priori), não impede que, muitas vezes, a 

organização do acontecimento feita pelas agências noticiosas atinja o público geral.  

Há veículos que publicam o material sem edição, muitas vezes em seus sites, e o texto 

ou vídeo acaba por ser consumido da forma como foi construído pela empresa 

fornecedora do conteúdo. A distribuição também pode acontecer por canais das próprias 

agências que vêm aumentando a sua visibilidade em relação ao grande público com 

serviços individualizados e de apresentação aberta de parte do conteúdo produzido. A 

Internet acentuou “a visibilidade das agências na atenção dos consumidores de notícias”, 

agregando mais valor às marcas (BOYD-BARRETT, 2012).  

Por outro lado, o enquadramento feito pela agência pode ganhar novas nuances, uma 

vez que os textos costumam ser editados de acordo com a política editorial do veículo 

assinante do serviço. Também não há obrigação de que a agência seja citada como fonte, 

o que significa que as informações compradas podem ser dispostas da forma como os 
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clientes quiserem, fazendo com que o leitor não identifique o trabalho de outra empresa 

para além daquela que lhe está a oferecer a notícias. De uma forma ou de outra, a verdade 

é que conhecemos a maioria dos acontecimentos socialmente relevantes não por meio de 

uma experiência pessoal, mas pelo valor que atribuímos à notícia: 

En mayor o menor grado, cada uno de nosotros cree en los acontecimientos de 

la actualidad; darnos crédito, necesariamente, a alguna imagen de la actualidad. 

Sin embargo, en la enorme mayoría de los casos no hemos tenido ninguna 

experiencia personal de los hechos en cuestión. En consecuencia, nuestra 

creencia no se funda en modo alguno en una "experiencia vivida" de esos hechos. 

Si damos crédito es porque algún discurso ha engendrado en nosotros la creencia 

y en él hemos depositado nuestra confianza. La confianza se apoya en el siguiente 

mecanismo: el discurso en el que creemos es aquel cuyas descripciones 

postulamos como las más próximas a las descripciones que nosotros mismos 

habiéramos hecho del acontecimiento si hubiéramos tenido de éste una 

"experiencia directa". (VERÓN, 1987, p.v) 

Apesar de o foco aqui não ser a matéria veiculada pelo Jornal O Globo, é possível 

dizer que o apelo dos demais órgãos ocorreu também por se tratar de um veículo 

pertencente a uma das maiores empresas de comunicação do Brasil, dotada de grande 

visibilidade no país. Tivesse o discurso partido de outra fonte, talvez não contasse com o 

mesmo impacto e potencial de disseminação da informação, considerando que outros 

órgãos5 da mesma empresa também publicaram a informação. Para Berger e Tavares 

(2010, p.130), esta dimensão da repercussão também depende de outras variantes: 

Tal repercussão ganha visibilidade não apenas em sua publicização pelos meios 

de comunicação, mas também pela sua “adequação”/incorporação às dinâmicas 

da produção noticiosa. O acontecimento é “capturado” no tempo e pelo tempo 

(em sua dimensão temporal e ruptura) e construído (dotando-se – e adequando-

se – de sentidos e nomeações) pelo jornalismo. 

As dimensões temporal, de repercussão e de circulação dos acontecimentos 

jornalísticos6 é que vão reger a sua existência numa realidade social. Quando pensamos 

nas agências de notícias e sua vocação expansiva, a estrutura de distribuição se torna 

ainda mais importante, especialmente se considerarmos o caráter internacional que 

integra a gênese dessas empresas, o que faz com que carreguem consigo um papel 

fundamental na circulação de notícias ao redor do mundo. Além de produzir, a agência 

                                                 
5 O site G1, que integra as Organizações Globo, publicou a notícia 12 minutos depois que o jornal: 

http://g1.globo.com/politica/noticia/dono-da-jbs-gravou-temer-dando-autorizacao-para-comprar-silencio-

de-cunha-diz-jornal.ghtml - Acessado em julho de 2017. 
6 A ideia neste texto não é discutir tipologias de acontecimento, mas entende-se os acontecimentos 

jornalísticos diferentes daqueles cotidianos, que têm lugar diariamente na vida das pessoas, pelo caráter 

de notabilidade e imprevisibilidade.  

http://g1.globo.com/politica/noticia/dono-da-jbs-gravou-temer-dando-autorizacao-para-comprar-silencio-de-cunha-diz-jornal.ghtml
http://g1.globo.com/politica/noticia/dono-da-jbs-gravou-temer-dando-autorizacao-para-comprar-silencio-de-cunha-diz-jornal.ghtml
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precisa fazer chegar essa informação aos clientes em tempo hábil para que seja publicada 

(AGUIAR & REGO, 2009). A Lusa, que aqui nos interessa, tem uma área de atuação 

determinada, mas intercontinental. A estratégia de fazer cobertura nos países lusófonos 

vem de experiências anteriores. A agência foi criada em 1986 e passou a operar em 1987, 

a partir da fusão da Agência Noticiosa Portuguesa (ANOP), empresa pública criada em 

1975 no pós-25 de abril; e a Notícias de Portugal (NP), cooperativa fundada em 1982 com 

subsídio público para substituir a ANOP, o que não se efetivou.  

Quando do surgimento da ANOP, o objetivo do Estado português era criar uma 

agência nacional que deixasse no passado as experiências anteriores que estiveram ligadas 

ao Estado Novo: a Lusitânia (primeira agência portuguesa criada em 1944) e a Agência 

de Notícias e Informação (ANI, 1947). Já na primeira, a relação com as então colônias 

era pensada: a Lusitânia tinha como missão a troca de notícias com as colônias para 

promover a “união nacional” e oscilava entre a linha informativa e a linha propagandística 

(LUSA, 2007, p.64). A relação com os Estados também data da criação das agências, por 

se configurarem em condutores “para a disseminação de notícias e de informações de 

instituições governamentais para o público mais amplo” (BOYD-BARRETT, 2012, 

p.23). Foi para quebrar com a ambiguidade que a ANOP surgiu e expandiu: a partir de 

1977 com delegações regionais e, no seguinte, com projeção internacional. 

A partir de 1978 e durante os três anos seguintes, a ANOP conheceu também um 

período de forte crescimento e projeção a nível internacional, com particular 

notoriedade nos países de expressão portuguesa. Assim, a agência abriu 

escritórios em Bissau (Guiné-Bissau), Maputo (Moçambique), Luanda (Angola) 

e na Cidade da Praia (Cabo Verde), tornando-se a única agência ocidental a operar 

com meios próprios em quatro dos cinco países africanos de expressão portuguesa 

(LUSA, 2007, p.141).  

A partir de então, a rede de correspondentes também foi ampliada para outros países 

europeus e da América. No entanto, com o aparecimento de problemas financeiros e 

desgastes institucionais e políticos, a possibilidade de criação de uma cooperativa de 

serviços de informação ganhou força e culminaria no surgimento da NP, em 1982. O 

esperado era que a nova agência tivesse custos menores e a ANOP fosse extinta. O apelo 

em razão das demissões que ocorreriam e a preocupação em perder o espaço na África 

lusófona para agências internacionais fizeram com que a decisão fosse adiada e a extinção 

acabou por ser vetada pela presidência de república ainda em 1982.  
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A coexistência das duas agências não melhorou a situação financeira da ANOP, uma 

vez que havia sido firmado contrato de prestação de serviço com a NP, o Estado gastava 

em dobro. Em 1983, “houve dois contratos paralelos com o Estado, a duplicação de 

serviços, a duplicação de uma rede de delegações, investimentos paralelos em redes e 

telecomunicações semelhantes”. (FONSECA & CARVALHO, 2016, p.311). A 

instabilidade incluía a relação da agência com o Brasil. Os autores apontam aspectos para 

as “ambiguidades e indefinições” que marcaram a ligação da ANOP com o Brasil:  

Do lado brasileiro havia um mercado de dimensão esmagadora, mas de fraco 

consumo de material internacional, e a inexistência de uma verdadeira agência 

noticiosa nacional; do lado português havia a eterna indefinição do papel que 

caberia a uma agência noticiosa nacional e a falta de estabilidade política e 

financeira. Este conjunto de indefinições marcou profundamente a atividade e a 

vida de uma série de jornalistas que, enviados de Lisboa, ou contratados 

localmente, acreditaram que seria possível estabelecer um intercâmbio noticioso 

entre os dois lados do Atlântico (FONSECA & CARVALHO, 2016, p.418).  

 No mesmo período de funcionamento da ANOP, o Brasil contou com duas agências 

públicas: a Agência Nacional, a primeira criada pelo Estado brasileiro em 1937, durante 

o governo Getúlio Vargas; e a Empresa Brasileira de Notícias (EBN), criada em 1979 no 

governo João Figueiredo, e que funcionou até 1988. A duas experiências tiveram uma 

atuação mais voltada ao mercado interno, com abastecimento da imprensa regional. A 

crítica sobre o país não ter uma “verdadeira agência” provavelmente venha desta falta de 

empenho em adentrar um mercado internacional, o que fez com que as agências de 

notícias brasileiras ficassem à margem dos acordos com outras empresas do setor. 

Dificuldades financeiras das agências portuguesas no Brasil impediram a instalação 

de delegações naquele momento (final da década de 1970 e início dos 1980), apesar da 

presença de correspondentes. Também em 1982 começou a ser negociado um acordo de 

cooperação entre a ANOP e EBN, que seria concretizado apenas quatro anos depois. O 

“canal de intercâmbio noticioso” foi assinado em maio de 1986 pelas duas agências, ano 

em que a criação da Lusa também foi oficializada. A criação de uma redação no Brasil 

viria com a Lusa, em 2002, quando da criação do serviço Lusa Brasil que tinha como 

foco utilizadores do próprio país e escrito em português do Brasil.   

Esse serviço passou a incluir o acompanhamento da informação política, 

económica, empresarial, financeira social, cultural e desportiva brasileira, bem 

como os acontecimentos internacionais mais diretamente relacionados com o 

Brasil, dando particular enfoque às relações União Europeia-Mercosul e ao 
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intercâmbio luso-brasileiro. Para tal, a rede editorial do Lusa Brasil foi 

completada por uma redação em São Paulo, dotada de correspondentes em várias 

outras cidades brasileiras e de uma equipa em Lisboa (LUSA, 2007, p.201).   

Em nova reestruturação, em 2007, a cobertura dos Países Africanos de Língua Oficial 

Portuguesa (PALOP), Brasil, Macau e Timor-Leste, bem como das comunidades 

portuguesas no estrangeiro, foi reunida no serviço chamado Lusofonia, que opera até hoje. 

A parceria com o Estado português está atualmente fundada num contrato de prestação 

de serviço público que garante aporte federal para a cobertura de acontecimentos 

nacionais e dos demais países lusófonos, prioritariamente. Além disso, o Estado detém 

50,14% do capital da Lusa e o restante é dividido entre acionistas particulares. O subsídio 

público é uma estratégia comum entre as agências no sentido de assegurar que a imprensa 

tenha acesso a fontes de notícias por custo baixo, “reconhecendo a importância de uma 

infraestrutura de notícias” para os cidadãos (BOYD-BARRETT, 2012). Este é um dos 

aspectos que sustentam o ideal de prestação de serviço público defendidos hoje pela Lusa. 

 

2. O que a agência ofereceu 

A divulgação da gravação envolvendo o presidente aconteceu no Brasil no início da 

noite. No site do Jornal O Globo, a publicação ocorreu às 19h307. Com o fuso horário de 

mais 4 horas, em Portugal o dia 17 já findava (23h30). A primeira notícia foi 

disponibilizada na lista do serviço da Lusa à 1h11 já do dia 18. Em três dias (18, 19 e 20 

de maio), foram 27 notícias sobre o tema e assuntos relacionados distribuídas pelo serviço 

da agência, incluindo material da correspondente, atualizações de notícias, produção feita 

na redação em Lisboa e informações oriundas de outras agências. Neste caso, o caminho 

foi diferente do habitual percorrido pelas agências de notícias: a Lusa obteve a informação 

via a publicação de um jornal, mas, uma vez que se viu detentora da informação, produziu 

noticiário para fornecer aos veículos e demais clientes que integram a lista de assinantes. 

Mesmo considerando o caráter político/público da situação em causa, a descrição do 

conjunto de textos mostra a tendência da Lusa em prover noticiário marcadamente de 

cunho político e econômico. As reverberações do acontecimento foram vistas a partir 

deste olhar administrativo governamental, de alianças políticas e macroeconômico.  

                                                 
7 A notícias está disponível no link https://oglobo.globo.com/brasil/dono-da-jbs-grava-temer-dando-aval-

para-compra-de-silencio-de-cunha-21353935 - Acesso em junho de 2017 

https://oglobo.globo.com/brasil/dono-da-jbs-grava-temer-dando-aval-para-compra-de-silencio-de-cunha-21353935
https://oglobo.globo.com/brasil/dono-da-jbs-grava-temer-dando-aval-para-compra-de-silencio-de-cunha-21353935
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Tabela 1Lista com a relação das notícias distribuídas pela Lusa sobre o acontecimento nos dias 18, 19 e 20 de maio 

Título Data/Hora Origem 

Presidente brasileiro foi gravado autorizando 

pagamento de suborno – Imprensa 

18/05–1h11 Correspondente (com 

informações imprensa local) 

Deputado formaliza pedido de destituição de PR 

brasileiro Michel Temer 

18/05–1h54 Correspondente 

Presidente do Brasil nega ter autorizado pagamento de 

suborno a ex-deputado Eduardo Cunha 

18/05–2h35 Correspondente 

Centenas de manifestantes no centro de São Paulo 

contra Presidente brasileiro 

18/05–4h14 Correspondente 

Senador brasileiro pediu suborno de 570 mil euros 

para pagar advogados – Jornal 

18/05–5h27 Correspondente (com 

informações imprensa local) 

Suspeita de suborno leva polícia brasileira a endereços 

ligados a parlamentares 

18/05–12h45 Correspondente (com 

informações imprensa local)  

Senador brasileiro Aécio Neves afastado do cargo por 

suspeita de corrupção 

18/05–13h14 Correspondente 

Bolsa brasileira suspende negociações de ações depois 

de escândalo de suborno 

18/05–14h49 Correspondente 

Presidente do Brasil cancela agenda e pondera 

discurso à nação após escândalo de suborno 

18/05–14h53 Correspondente (com 

informações imprensa local) 

Bolsa brasileira suspende negociações de ações depois 

de escândalo de suborno (ATUALIZADA) 

18/05–15h10 Correspondente 

Mercado bolsista brasileiro volta a negociar, mas 

continua em forte queda 

18/05–15h38 Correspondente 

Supremo Tribunal Federal abre inquérito contra 

Presidente Michel Temer - imprensa 

18/05–18h21 Correspondente (com 

informações imprensa local) 

Supremo Tribunal Federal abre inquérito contra 

Presidente Michel Temer - imprensa 

(ATUALIZADA) 

18/05 – 19h Correspondente (com 

informações imprensa local) 

CRONOLOGIA: Fases da Operação Lava Jato e os 

seus últimos desdobramentos 

18/05–19h36 

 

Redação  

Fernando Henrique Cardoso pede que Temer respeite 

a Constituição do Brasil e se demita 

18/05–20h12 

 

Redação 

“Não renunciarei. Repito, não renunciarei” - 

Presidente do Brasil, Michel Temer 

18/05–20h27 Correspondente 

“Não renunciarei. Repito, não renunciarei” - 

Presidente do Brasil, Michel Temer (ATUALIZADA) 

18/05–20h46 

 

Correspondente 

PR brasileiro apanhado em áudio a pedir continuação 

de suborno a ex-deputado 

18/05–23h42 Correspondente 

PR brasileiro apanhado em áudio a pedir continuação 

de suborno a ex-deputado (ATUALIZADA) 

19/05–00h26 

 

Correspondente 

Cidades brasileiras organizam protestos contra 

Presidente Michel Temer 

19/05–00h57 Correspondente 

Segundo ministro brasileiro renuncia após escândalo 

que envolve Presidente Temer 

19/05–3h Agência EFE 

PGR acusa Presidente do Brasil, Michel Temer, de 

obstrução à Justiça 

19/05–19h34 Agência EFE 

Dono da JBS diz que manteve 133 milhões de euros 

em contas para subornar Lula e Dilma 

19/05–20h55 Correspondente 

Presidente Temer diz que não cometeu nenhum crime 

nem financiou ilegalmente campanhas 

20/05–2h46 

 

Agência EFE 

Lula defende afastamento rápido de Temer e eleições 

diretas para a presidência brasileira 

20/05–18h57 Agência EFE 

Presidente do Brasil pede verificação de autenticidade 

de gravação que o compromete 

20/05–19h08 Redação  

Presidente do Brasil pede verificação de autenticidade 

de gravação que o compromete (ATUALIZADA) 

20/05–19h32 Redação  
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A figura do correspondente sempre foi chave para o funcionamento das agências 

noticiosas. O alcance do olhar dessas empresas, sua principal oferta a veículos que têm 

sua atuação geográfica limitada por questões, principalmente, orçamentárias, ultrapassa 

fronteiras a partir do trabalho desses profissionais. Foi, então, da correspondente locada 

em São Paulo a função de narrar aos clientes da Lusa – que são principalmente de 

Portugal, mas também de outros locais – o episódio. Do total, 19 notícias foram 

provenientes da jornalista, quatro foram produzidas da redação em Lisboa, mas contaram 

com informações da profissional brasileira (para contextualização), e outras quatro 

tinham como fonte a Agência EFE, da qual a Lusa assina o serviço.  

Embora falemos em uma língua comum, o português8 tem variações locais, inclusive 

entre as formas faladas no Brasil e em Portugal. Dessa maneira, apesar, da correspondente 

ser brasileira e congregar da mesma língua materna, há a preocupação em adequar as 

narrativas ao estilo da agência, o que inclui a opção por expressões usadas no país europeu 

e mesmo explicações sobre temas que sejam comuns apenas aos brasileiros. Na primeira 

peça divulgada, por exemplo, a expressão “delação premiada” é seguida de um 

esclarecimento, de modo a aproximar o código comum de significação e facilitar o 

entendimento. A notícia apresenta o acontecimento, ainda no condicional por se tratar de 

uma fonte indireta, o Jornal O Globo, mas já identifica os personagens envolvidos e 

principais implicações da delação noticiada pelo veículo carioca.  

Presidente brasileiro foi gravado autorizando pagamento de suborno - 

Imprensa 

           
 
Número de Documento: 22393590  
 

São Paulo, Brasil 18/05/2017 01:11 (LUSA)  
Temas: Crime, lei e justiça, corrupção, Política, chefes de estado  

São Paulo, Brasil, 17 mai (Lusa) - O Presidente do Brasil, Michel Temer, terá sido gravado 
pelos donos da empresa JBS, uma as maiores produtoras de proteína animal do mundo, 

autorizando o pagamento de um suborno ao ex-deputado Eduardo Cunha. 

A informação foi divulgada na noite de quarta-feira pelo jornal O Globo, que adianta que a 
gravação teria sido entregue por Joesley Batista e Wesley Batista, irmãos e acionistas da 

JBS, que procuraram os procuradores do Ministério Público Federal (MPF) e o juiz Edson 
Fachin, que julga os casos da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF) para 
negociar um acordo de delação premiada (colaboração em troca da redução da pena). 

                                                 
8 São estimados 261 milhões de falantes da língua portuguesa em todo o mundo.  
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A gravação citada pelo jornal brasileiro foi feita pelo empresário Joesley Batista num 
encontro que teve com Michel Temer no Palácio do Jaburu, residência oficial do Presidente 
brasileiro, no dia 07 de março.9 

Ainda no dia 18, à noite, às 23h42, após a liberação das gravações das conversas, a 

Lusa disponibilizou no serviço a notícia “PR brasileiro apanhado em áudio a pedir 

continuação de suborno a ex-deputado”. O título é muito parecido com o do primeiro 

texto distribuído, mas com a diferença de que agora a jornalista contava com fonte direta 

e não mais dados mediados pelo O Globo: “O juiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal 

Federal (STF) brasileiro, divulgou hoje os áudios gravados pelo empresário Joesley 

Batista, da JBS, referente a uma conversa com o Presidente, Michel Temer, em que 

falavam sobre o pagamento de uma mesada ao ex-deputado Eduardo Cunha.”  

É difícil mensurar o quanto dessa produção, que integra o serviço Lusofonia, foi 

replicada em Portugal e no exterior. Entretanto, em busca feita no Google a partir dos 

títulos, foi possível identificar a reprodução do material em sites de órgãos de 

comunicação social do país europeu. As ocorrências mais frequentes foram nos jornais 

Diário de Notícias e Correio da Manhã e pela emissora pública de televisão RTP. Houve 

ainda aproveitamento no site Observador.pt, pela emissora de televisão SIC, rádio TSF, 

jornal Destak, Jornal de Negócios, Expresso e no Jornal de Notícias. Neste último, 

entretanto, não houve indicação da Lusa como fonte da notícia. 

 

Figura 1 Reprodução do site da RTP com a indicação da Lusa como fonte da notícia no lado esquerdo da página. 

                                                 
9 Trecho inicial da primeira matéria disponibilizada aos assinantes da Lusa sobre o episódio.  
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Esta é uma das principais reclamações entre os funcionários10, a falta de crédito à 

agência noticiosa. Considerado um trabalho anônimo, justamente porque o jornalista 

perde o protagonismo de ver seu nome associado à notícia apresentada, os profissionais 

se valem do nome da agência como forma de reconhecimento pelo dever cumprido. Na 

Lusa, a assinatura é feita com as iniciais dos redatores, correspondentes e editores, 

reconhecidas apenas entre os colegas e geralmente suprimidas quando da publicação 

pelos veículos de comunicação. Em casos em que o nome da agência também é 

suprimido, o serviço não pode ser identificado e o trabalho de centenas de profissionais 

acaba ignorado. As agências gozavam, tradicionalmente, de uma invisibilidade baseada 

numa reputação de neutralidade, o que fazia com que a divulgação das marcas fosse 

menos importante (BOYD-BARRETT, 2012). Com a aproximação das agências do 

consumidor final, a identidade das marcas ganha relevância econômica junto ao grande 

público, uma vez que a empresa hoje pode oferecer serviços individuais. Já não são 

essencialmente atacadistas, como quando do surgimento das agências.         

 

Figura 2 Reprodução do site do Jornal de Notícias sem a indicação da agência Lusa como fonte da notícia.  

                                                 
10 A afirmação se dá após entrevista com profissionais para a pesquisa de doutorado ainda em andamento. 
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 Dos veículos citados, seis integram grupos acionista que, para além do Estado 

português, compõem a estrutura de capital da agência. Isso não impede que sejam também 

clientes do serviço. Com modelo de negócios fechado, a Lusa restringe o acesso à 

produção aos assinantes, o que não impossibilita que outros sites citem as informações a 

partir dos veículos que pagaram para receber o material. O uso da imprensa como fonte é 

compartilhada pelas agências, especialmente por correspondentes que buscam em jornais 

e demais órgãos locais pautas e dados para embasar as notícias. No caso registrado, o 

tema emergiu de um jornal específico, não deixando outra saída senão usar aquele veículo 

como fonte. Entretanto, a prática pôde ser vista em outros textos no decorrer da cobertura.  

Um exemplo aconteceu no mesmo dia 18, quando foi disponibilizada no serviço, às 

18h21 a notícia “Supremo Tribunal Federal abre inquérito contra Presidente Michel 

Temer – Imprensa”. O texto, com assinatura da correspondente, atribui as informações ao 

site G1 e ao canal Globo News. Nestes casos, no próprio título há a indicação “Imprensa” 

para identificar a proveniência dos dados apresentado. Às 19h, a notícia foi atualizada e 

republicada e, num texto ampliado, diz que a agência tentou confirmar a informação: 

Supremo Tribunal Federal abre inquérito contra Presidente Michel Temer 

- imprensa (ATUALIZADA) 

           
 
Número de Documento: 22397727  
 
São Paulo, Brasil 18/05/2017 19:00 (LUSA)  
Temas: Crime, lei e justiça, corrupção, Investigação, Tribunal, Política, chefes de estado  

 São Paulo, Brasil, 18 mai (Lusa) - O juiz Edson Fachin, relator dos casos de corrupção da 
Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou hoje a abertura de um 

inquérito contra o Presidente do Brasil, Michel Temer. 

A informação foi divulgada pelo portal brasileiro de notícias G1 e pelo canal de notícias 

GloboNews. 

A agência Lusa tentou confirmar a informação junto da assessoria de imprensa do STF, que 

disse não ter ainda uma posição oficial sobre o caso.11 

Outro exemplo de material distribuído pelas agências foi a “CRONOLOGIA: Fases 

da Operação Lava Jato e os seus últimos desdobramentos”, também no dia 18 de maio, 

às 19h36. O documento foi organizado por uma jornalista que atua na redação em Lisboa 

                                                 
11 Trecho inicial da matéria distribuída pelo serviço da Lusa. 
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com base em informações já divulgadas pela agência e compila todas as etapas da 

investigação Lava Jato desde 2014 até os episódios daquela semana:  

17/05/2017 

O jornal O Globo revelou que o empresário Joesley Batista, acionista da empresa JBS, gravou 
uma conversa na qual o Presidente Michel Temer o autoriza a pagar um suborno pelo silêncio 
do ex-deputado Eduardo Cunha, condenado por participação no esquema de corrupção na 
Petrobras, no âmbito da Lava Jato. 

O chefe de Estado brasileiro confirmou o encontro com o empresário, entretanto sublinhou 
que "não participou e nem autorizou qualquer movimento com o objetivo de evitar delação 
ou colaboração com a Justiça pelo ex-parlamentar". 

18/05/2017 

Aécio Neves foi afastado do seu mandato pelo Supremo Tribunal Federal, e Procuradoria-
Geral da República (PGR) pediu a sua detenção. 

Em consequência das notícias, a bolsa de São Paulo interrompeu a negociação, após quedas 
de cerca de 10% e a moeda brasileira, real, chegou a depreciar-se 8,82% face ao dólar às 
10:40 locais (14:40 em Lisboa).12 

A distribuição deste tipo de conteúdo complementar – que também pode ser tabelas, 

gráficos, crônicas, análises – auxilia na elaboração de background e contextualização das 

notícias e integra um conjunto de características que podem ser apontadas como 

essenciais nas agências. A principal particularidade é a distribuição de notícias em fluxo 

contínuo, numa preocupação com o jornalismo em tempo real. As redações de Lisboa e 

Macau (à noite) mantêm o envio do material jornalístico aos clientes sem interrupção, 

como no aqui caso abordado. A diferença de horário entre Brasil e Portugal pode ter sido 

um dificultador aos jornais, com “fechamento” e rodagem que integram uma logística que 

pressupõe a entrega em pontos físicos. No caso da agência, o trabalho não tem hora de 

fecho, a edição do material recebido pelos correspondentes e redatores segue por 24 horas.  

Em Portugal, a Lusa tem duas redações: a sede, em Lisboa, e outra, menor, no Porto. 

Para cortar custos, o trabalho durante a madrugada fica sob responsabilidade de Macau, 

onde está principal delegação fora de Portugal, em razão da inversão do horário – 7 horas 

a frente. Dessa forma, os primeiros textos enviados pela correspondente foram editados 

ainda em Lisboa, pelo “piquete da noite”, um plantão que assume a produção a partir das 

20h, e fica até as 2h. Desta hora até 6h, a responsabilidade fica a cargo dos profissionais 

locados em Macau, quando a equipe responsável pela manhã assume em Lisboa. Essa 

                                                 
12 Trecho final da Cronologia distribuída aos clientes do serviço da Lusa. 
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prática também ocorre em outras agências como na alemã DPA13, que desde 2016 

concentra a edição do serviço em inglês nas redações de Berlim e Sydney, e um dos 

fatores da decisão foi justamente a complementaridade de horários. 

Apesar dessa aparente divisão do trabalho, a Lusa sustenta outra particularidade do 

funcionamento das agências, a centralização: operação com estrutura vertical a partir da 

redação principal, neste caso, em Lisboa, que detém o poder de decisões e atua como 

centro primário de distribuição (AGUIAR & REGO, 2009). Outro ponto é a mediação, 

vocação das agências que se reflete no modelo de negócios fechado que mantém como 

principal público-alvo outros veículos. Os correspondentes, personagens essenciais nesta 

engrenagem, já foram aqui mencionados e, pode-se acrescentar ainda, o fato das empresas 

operarem em mais de um idioma. A Lusa oferece serviço em português e inglês, 

entretanto, nem todo o conteúdo é distribuído no segundo idioma, apenas parte da 

produção ganha tradução/adaptação e segue aos assinantes, principalmente estrangeiros.    

3. Considerações finais 

O acontecimento jornalístico surge em um enquadramento que parte de uma seleção 

que, como toda, deixa de fora aspectos que poderiam compor este quadro organizado pelo 

jornalismo. As 27 notícias distribuídas pelo serviço da Lusa sobre o acontecimento em 

questão cumprem o compromisso da empresa em apresentar uma informação de “linha 

branca”, ou seja, “pura e dura” e acabam por ficar muito centradas em declarações 

públicas e na imprensa local. A ampliação das informações e obtenção de fontes 

diretas/exclusivas dependeriam de deslocamento da correspondente, o que implicaria 

gastos extras à agência. Isso explica a decisão da empresa de ser fonte primária de notícias 

nos países lusófonos com exceção do Brasil, em razão da dimensão e operação reduzida.   

O caráter marcadamente institucional também é evidenciado nos textos. As falas, na 

sua maioria, trazem o ponto de vista de instituições e pessoas com cargos públicos, numa 

abordagem que é comum no jornalismo político, o excesso de declarações. Em apenas 

uma, do total de notícias, a população ganhou voz. Foi na publicação da madrugada do 

dia 18 de maio (às 4h14) sob o título “Centenas de manifestantes no centro de São Paulo 

                                                 
13 O anúncio foi feito em janeiro de 2016: 

https://www.dpa.com/de/unternehmen/pressemitteilungen/2016/world-news-service-dpa-international-to-

be-produced-in-berlin-and-sydney/- Acessado em julho de 2017. 

https://www.dpa.com/de/unternehmen/pressemitteilungen/2016/world-news-service-dpa-international-to-be-produced-in-berlin-and-sydney/-
https://www.dpa.com/de/unternehmen/pressemitteilungen/2016/world-news-service-dpa-international-to-be-produced-in-berlin-and-sydney/-
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contra Presidente brasileiro”. Ainda sob a afetação daquele acontecimento que há poucas 

horas havia rompido com uma aparente normalidade, as pessoas foram às ruas para 

protestar. O fato da correspondente estar em São Paulo certamente facilitou a cobertura.  

 O essencial foi dito, o acontecimento apresentado e seus principais desdobramentos 

foram expostos, mas a agência não consegue ir além do que já estava sendo dito. Isso não 

significa que o material não tenha importância na cadeia de circulação que integra. Seja 

para a imprensa portuguesa, ou para clientes estabelecidos em outros países do espaço 

lusófono, as informações suprem lacunas numa realidade (econômica) ainda mais restrita 

do que a da Lusa. A relação entre Brasil e Portugal, neste caso, integra essa esfera maior, 

que congrega um conjunto de países de expressão portuguesa que tem a Lusa como 

expoente bastante significativo na circulação de informações. A dimensão geográfica 

brasileira, entretanto, limita a investigação jornalística e abordagens aprofundadas. A 

dificuldade vivida com as agências anteriores prevalece ainda no cenário atual.  

REFERÊNCIAS 

AGUIAR, Pedro; REGO, Rafael. Jornalismo de Agências x Internet: diálogos e conflitos. VII 

Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo, São Paulo, 2009. 

BERGER, Christa; TAVARES, Frederico. Tipologias do acontecimento jornalístico. In: 

BENETTI, Márcia; FONSECA, Virgínia (org.). Jornalismo e Acontecimento – Mapeamentos 

críticos. Editora Insular, Florianópolis, 2010. 

BENETTI, Márcia. O jornalismo como acontecimento. In: BENETTI, Márcia; FONSECA, 

Virgínia (org.). Jornalismo e Acontecimento – Mapeamentos críticos. Editora Insular, 

Florianópolis, 2010. 

BOYD-BARRET, Oliver. As agências nacionais de notícias na turbulenta era da internet. 

Comunicação e Sociedade, n.57, jan/jun, 2012. 

BOYD-BARRET, Oliver; RANTANEN, Terhi. The Globalization of News. Londres, Sage 

Publications, 1998. 

BRITO, R.H.P; BASTOS, N.M.O.B. Dimensão semântica e perspectivas do real: comentários 

em torno do conceito de lusofonia. In: MARTINS, M.; SOUSA, H.; CABECINHAS, R. (eds.). 

Comunicação e Lusofonia – Para uma abordagem crítica da cultura e dos media. Campo das 

Letras, Porto, 2006. 

LUSA. Agências de Notícias de Portugal/Portuguese News Agencies. Lusa, Lisboa, 2007. 

PASTI, André; AGUIAR, Pedro. Geografia das Agências de Notícias: apontamentos 

para uma análise espacial da circulação da informação. XVI Encontro dos Grupos de 

Pesquisas em Comunicação, evento componente do XXXIX Congresso Brasileiro de 

Ciências da Comunicação, USP, São Paulo, 2016.  
RODRIGUES, Adriano D. O Acontecimento. In: TRAQUINA, Nelson. Jornalismo: Questões, 

Teorias e “Estórias”. Veja, Lisboa, 1993. 

VERÓN, Eliseo. Prefacio a la segunda edicion. In: Construir el acontecimiento, Editorial 

Gedisa, Buenos Aires, 1987. 

FONSECA, Wilton; CARVALHO, Mário. Heróis Anónimos: Jornalismo de agência. História 

da ANOP e da NP (1975-1986). Perfil Criativo – Edições, Lisboa, 2016. 

 


