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Resumo 

 

Este artigo apresenta uma análise das estratégias governamentais para alcançar 

visibilidade midiática, fundamentada no estudo comparativo do enquadramento do 

Jornal Nacional aos projetos de Reforma da Previdência nos governos Lula (2003) e 

Temer (2017). A pesquisa corresponde ao período inicial de quatro meses de tramitação 

na Câmara Federal dos projetos enviados pelo Executivo. Além da notória estratégia de 

comunicação governamental, observou-se que o telejornal proporcionou um 

enquadramento favorável à reforma, auxiliando o Executivo na busca do consenso 

político em torno da necessidade de mudanças no sistema previdenciário do País. A 

análise é fundamentada nas teorias do agendamento e do enquadramento.  
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A reforma da Previdência em dois tempos 

 

 

Este artigo, de acordo com a ementa do GP, investiga as estratégias políticas 

de grupos, movimentos e organizações sociais para alcançar visibilidade 

midiática. Neste sentido analisam-se as ações governamentais em duas reformas 

previdenciárias: com o presidente Lula em 2003 (PEC-40) e com Michel Temer 

em 2017 (PEC 287). O êxito político dessas medidas envolve um movimento 

estratégico do governo para sensibilizar a opinião pública, objetivando emplacar 

notícias favoráveis na grande mídia e, consequentemente, alcançar a maioria 

parlamentar para a aprovação dos seus projetos no Legislativo. O Executivo centra suas 

ações na mídia, para, através dela, pressionar o debate político e sensibilizar 

parlamentares pela urgência na tramitação das Reformas no Congresso, tornando o 

noticiário um aliado essencial nas disputas políticas contemporâneas.     

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Políticas e Estratégias da Comunicação, no XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas 

em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutor em Sociologia Política (UFSC), Mestre em Comunicação e Informação (UFRGS), Graduado em 

Comunicação Social/Relações Públicas (UFRGS). Trabalha na Agência de Comunicação da UFSC, e-mail 

paulo.liedtke@ufsc.br.  
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Com a análise comparativa do enquadramento do Jornal Nacional, da Rede 

Globo, sobre os dois projetos de Reforma da Previdência observados em quatro meses 

durante o período de tramitação no Legislativo, ver-se-ão peculiaridades na cobertura do 

principal telejornal do País, demonstrando como houve uma afinidade editorial com a 

proposta do governo, auxiliando o Executivo na sustentação política das reformas. O 

artigo fundamenta-se nas teorias do agendamento e do enquadramento, que, somadas às 

hipóteses do oficialismo e da autorreferencialidade no jornalismo, expressam a 

necessidade de governar com a mídia, numa ação ambivalente que se convenciona 

chamar de relação de complementaridade e conflito (LIEDTKE, 2006). 

 

A teoria do enquadramento  

 

O enquadramento fornece mapas cognitivos que permitem a interpretação da 

realidade. Ou seja, é a ideia central de uma reportagem ou cobertura jornalística que 

permite aos indivíduos interpretarem fatos políticos e formarem opinião sobre eles.    

Portanto, é com este embasamento que se faz a análise da cobertura jornalística do 

Jornal Nacional sobre a Reforma da Previdência.  

O enquadramento pode ser compreendido como um instrumento de análise de 

conteúdo do noticiário que objetiva identificar na formatação das notícias elementos que 

orientem a opinião pública numa determinada interpretação dos acontecimentos. Este 

método foi originalmente proposto por Erwing Goffman (1974) no artigo Framing 

Analysis. Para Aldé (2004, p. 175-199), os enquadramentos propostos pelos meios são 

incorporados ao discurso dos cidadãos sobre a política, tornando-se explicações que 

fundamentam suas opiniões, atitudes e decisões.      

Mauro Porto (1999, p. 13) considera que os meios de comunicação fornecem 

enquadramentos que passam a ser utilizados pelas suas audiências na interpretação de 

temas e eventos políticos. Neste processo, grupos privilegiados frequentemente 

conseguem enquadrar as alternativas de forma a sustentar suas próprias posições e 

construir o consenso ativo entre grupos subalternos. Assim, a construção de uma 

posição política hegemônica depende da forma como os mídia enquadram as 

alternativas políticas. Porto (1999) considera um aspecto central do seu enfoque a 

tentativa de relacionar enquadramentos à luta pelo poder político, apoiado no conceito 

de hegemonia, de Gramsci. Portanto, descreve a televisão “como um foco central que 
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influencia o processo político ao prover enquadramentos que promovem interpretações 

particulares de eventos e temas políticos”. Considerando enquadramentos como 

“importantes instrumentos de poder” (idem, p. 10), Mauro Porto (1999, p. 13) defende a 

televisão como “o lócus nos marcos do qual grupos, classes sociais e movimentos 

políticos competem pela interpretação de temas e eventos”. 

 

Governo Lula monta operação de mídia para acelerar reforma 

 

A operação montada para a sustentação da Reforma da Previdência foi notória 

no governo Lula, em 2003.    Ricardo Kotscho3, quando assessor de imprensa do Palácio 

do Planalto, dizia que "sempre é preciso pensar nas consequências do que fizemos em 

termos de mídia". Ele cita como exemplo as reformas da Previdência e Tributária, 

quando o governo montou uma ofensiva de comunicação para agilizar a tramitação dos 

projetos (idem): 

 

O gesto do presidente Lula subindo a rampa do Congresso 

acompanhado pelos 27 governadores deu ao ato um caráter de coesão 

nacional importante para conquistar o apoio não só dos parlamentares, 

mas da opinião pública.    O ato do Congresso foi antecedido por 

várias iniciativas com o mesmo objetivo: debates de ministros com 

setores da sociedade e encontros com jornalistas formadores de 

opinião, tudo isso culminando com uma ampla campanha publicitária 

de esclarecimento sobre as reformas no rádio e na televisão.  

 

 Percebe-se a ostensiva estratégia montada pelo governo, que posteriormente foi 

complementada com um forte serviço de assessoria de imprensa, para distribuir pautas 

para o noticiário nacional com dados da Previdência, como tentativas para influenciar a 

cobertura. A mídia, de fato, repercutiu amplamente a reforma, o que, de certa forma, 

contribuiu para acelerar a apreciação da matéria no Congresso. As estratégias de 

visibilidade traçadas pelo governo foram cercadas de simbolismo. O ato do presidente e 

dos governadores descendo a rampa do Palácio do Planalto em direção ao Congresso, 

onde a comitiva foi em peso para entregar os projetos no dia 30/04/03, foi assunto 

predominante no noticiário político naquela data.  

 Como parte da operação de mídia montada pelo governo, constava um encontro 

de Lula com empresários da comunicação para pedir a divulgação das reformas. O 

                                                 
3 Na conferência "Imprensa e governo: a política de comunicação no governo Lula", proferida na Assembleia 

Legislativa de Santa Catarina, Florianópolis, maio 2003. 
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assunto repercutiu em vários veículos. O Jornal Folha de São Paulo (06/05/2003), com 

o título "Lula pede a empresários da mídia que promovam debate das reformas", 

informou que o presidente reuniu na véspera, para uma conversa de duas horas, 32 

proprietários e dirigentes dos principais veículos de comunicação do País para pedir a 

eles que promovessem um amplo debate na sociedade sobre as reformas Tributária e da 

Previdência Social, que ele mesmo levara ao Congresso no dia 30. Lula teria pedido 

apoio ao debate e não às reformas, segundo relatou Nelson Sirotsky, presidente do 

Grupo RBS. A sugestão era para que os veículos de comunicação de todo o País 

promovessem o debate nas suas comunidades, descentralizando a discussão. O 

presidente também disponibilizou a sua equipe para participar desses debates. Nota-se a 

tentativa do governo de interferir na agenda da mídia, ao sugerir um conteúdo 

jornalístico e, ao mesmo, tempo colocar a equipe do governo à disposição da imprensa 

para atuar como fonte jornalística.    Agindo assim, o governo assumidamente estava 

buscando modificar a agenda da mídia, de maneira aberta, através de um pedido aos 

seus controladores. 

No mesmo período o governo veiculou uma campanha publicitária para auxiliar 

na aprovação da Reforma da Previdência, investindo R$ 6 milhões das verbas do 

Ministério do Planejamento em defesa da reforma (LIEDTKE, 2006). 

A operação montada pelo governo repercutiu entre alguns analistas. Lucia 

Hippolito (2005, p. 21)4 reconheceu que o governo Lula estava vencendo a “batalha da 

comunicação” com a Reforma da Previdência. A jornalista confirmou que a mídia 

estava fornecendo argumentos a favor da reforma, principalmente no funcionalismo 

público. Diz Hippolito (2005, p. 26): “neste final de semana, a imprensa forneceu 

informações importantes para se entender por que é urgente fazer a Reforma da 

Previdência no setor público”.   

 

O enquadramento da reforma da Previdência no Jornal Nacional em 20035 

 

O período de investigação no Jornal Nacional coincide com a tramitação do 

projeto na Câmara Federal. Entregue pelo Executivo ao Parlamento no dia 30/04/03, o 

documento tramitou até o dia 27/08/03, quando teve sua aprovação em segundo turno. 

                                                 
4 A jornalista é comentarista de política na rádio CBN, no UOL News, Globonews, O Estado de São Paulo e colabora 

para os jornais O Globo, Correio Braziliense e Jornal de Brasília. O livro é uma reprodução dos comentários diários 

da jornalista na rádio em rede nacional.  
5 A análise completa do enquadramento do JN está disponível em Liedtke (2007). 
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Considerando que o projeto ainda teria repercussão no telejornal, seguindo então para 

tramitação no Senado, foram ainda analisadas as duas edições posteriores, estendendo o 

acompanhamento até o dia 30 de agosto. Portanto, foram 98 edições analisadas entre os 

dias 30/04/03 e 30/08/03.  

Verificou-se que o Jornal Nacional, no período analisado6, dedicou em 56 

edições, 2h36min08seg para a cobertura da Reforma da Previdência. Nos quatro meses 

de observação, computaram-se 139 fontes utilizadas em defesa da reforma, contra 65 

em contrariedade ao projeto. Portanto, foram utilizados mais que o dobro de argumentos 

favoráveis à reforma. Observaram-se, também, maiores justificavas quanto à 

necessidade das mudanças, enquanto que a oposição ao projeto apareceu 

predominantemente como demarcação de postura, ou seja, protestos coletivos 

(principalmente dos servidores públicos), sem a correlata argumentação que permitisse 

explorar manifestações contraditórias e proporcionar um debate equilibrado na 

cobertura. 

 Observou-se o predomínio de fontes oficiais no noticiário, pois os agentes 

mobilizados para se manifestarem sobre a reforma normalmente eram representantes 

institucionais principalmente do Executivo, Parlamento, Judiciário ou de entidades de 

classe. A ênfase no oficialismo nas notícias foi notória no período analisado. Os agentes 

do Executivo prevaleceram com 53 manifestações em defesa do projeto, das 139 fontes 

utilizadas pelo Jornal Nacional a favor da reforma.    Percebeu-se que o Parlamento 

esteve presente em 39 manifestações favoráveis. Destas, a maioria foi de políticos do 

PT ou da base aliada. Nas manifestações contrárias ou com críticas a alguns aspectos da 

reforma, prevaleceu a visão de entidades classistas: Central Única dos Trabalhadores 

(CUT) com 10 incidências; Supremo Tribunal Federal (STF) com 8; e outras entidades 

de classe somaram 10 aparições. Os parlamentares criticaram a reforma em 17 

oportunidades (11 deputados e 06 senadores). Portanto, notoriamente foi um debate 

desequilibrado no Jornal Nacional, sem proporcionar um espaço democrático e 

equânime de posições antagônicas que permitisse um julgamento mais bem apurado da 

população para a disputa em questão. 

 Um aspecto predominante foi a exibição das matérias políticas sobre a reforma 

seguida pelos indicadores do mercado financeiro, ou seja, o setor econômico 

                                                 
6 Com base na análise das edições do Jornal Nacional no período de 30/05 a 30/08/2003. As fitas WHS com edições 

foram fornecidas pelo Núcleo de Estudos de Mídia e Política da UnB. Problemas operacionais impediram a análise de 

oito edições, dos dias 24 e 29/07; e 01, 02, 16, 19, 20 e 21/08. 
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repercutindo as ações do governo, a exemplo do dia 10/07, no qual, segundo o JN, "o 

mercado refletiu as mudanças"; do dia 14/07, quando "o mercado financeiro se animou 

com a manutenção da proposta original do governo"; do dia 17/07, com a notícia da 

reforma seguida pelos indicadores do mercado financeiro, demonstrando como a 

economia reage à política governamental; e do dia 04/08, em que um economista foi 

entrevistado, afirmando que o dólar e o mercado financeiro “ficarão mais estáveis após 

a votação da Reforma da Previdência”.    Nota-se nestes relatos a tendência do Jornal 

Nacional de utilizar o mercado financeiro como um "termômetro" das ações do 

Executivo.  

 O argumento predominante no Jornal Nacional a favor da Reforma da 

Previdência foi a necessidade de promover o equilíbrio nas contas públicas. "As 

mudanças" foram as palavras-chave exibidas em várias manchetes. Foram utilizados 

quadros comparativos com receitas e despesas da Previdência Social. As reportagens 

apontavam os funcionários públicos como sendo os principais responsáveis pelo déficit, 

porque possuem direitos adquiridos que oneram o erário, principalmente com a garantia 

de aposentadoria integral, diferentemente do setor privado. Várias vezes o telejornal 

exibiu gráficos com o déficit: R$ 57 bilhões na previdência, sendo R$ 40 bilhões 

oriundos dos benefícios dos servidores públicos, contra apenas R$ 17 bilhões oriundos 

dos benefícios dos trabalhadores do setor privado. Além da necessidade de rever estes 

benefícios, o JN enfatizou bastante a necessidade de estabelecer uma paridade de 

direitos entre trabalhadores públicos e privados, revendo tetos e prazos na concessão da 

aposentadoria. O serviço público foi apresentado como uma categoria privilegiada no 

sistema previdenciário, devido aos variados argumentos para restringir direitos desses 

trabalhadores. Inclusive o JN exibiu reportagens com holerites de servidores públicos, 

numa lógica comprobatória dos elevados benefícios garantidos para os inativos. Parte 

do endividamento do INSS, ou seja, a inadimplência das empresas, apareceu em apenas 

uma edição do telejornal (14/05). Somente as dívidas das cinco maiores empresas foram 

citadas, de uma lista deficitária estimada em R$ 65 bilhões. Na sequência daquela 

edição o telejornal exibiu novamente os gráficos com o endividamento no setor, 

provocado principalmente pelos servidores públicos. Portanto, ficou notório que o alvo 

da reforma era o funcionalismo, pois o endividamento empresarial não fez parte da 

cobertura prevalecente do Jornal Nacional.  
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O enquadramento pela necessidade de equilíbrio nas contas públicas teve 

respaldo na experiência estrangeira. Tanto é que o JN exibiu três vezes reportagens 

sobre sistemas previdenciários no exterior, mostrando como países "avançados" 

equacionaram as contas do setor. Outro apelo favorável foi pela necessidade de os 

trabalhadores buscarem fundos privados de pensão para aposentadoria complementar. 

Esta tendência inclusive foi enfatizada com o respaldo das centrais sindicais. 

O telejornal informou com frequência, principalmente através de falas de 

agentes do governo, que a reforma atingiria somente os servidores públicos, 

principalmente pela necessidade de equilíbrio nas contas públicas e para garantir o 

pagamento dos benefícios para as futuras gerações. Os funcionários públicos, 

enquadrados como o principal foco de resistência às mudanças, apareceram no 

telejornal como uma categoria privilegiada, não somente pelos benefícios totais na 

aposentadoria em relação à parcialidade salarial concedida aos trabalhadores privados, 

mas como responsáveis pelo déficit financeiro do setor. A aparição desses trabalhadores 

no noticiário prevaleceu nos atos de protesto contra o governo. Não houve espaço para 

qualquer argumentação que justificasse a manutenção de seus direitos trabalhistas, nem 

mesmo o detalhamento dos motivos da greve no serviço público. Ou seja, o discurso era 

de que “devemos mexer no sistema previdenciário agora” para garantir seu 

funcionamento no futuro. Assim, a ênfase na necessidade de mudanças prevaleceu na 

cobertura. 

 Um enfoque frequente no telejornal foi a urgência na aprovação da reforma. Este 

apelo esteve presente na edição de várias falas de agentes governamentais, 

principalmente do presidente Lula e dos ministros Berzoini e Palocci, que clamavam, 

não somente para a urgência de votar o projeto, como estabelecer a meta de votação até 

o final daquele ano.  

O enquadramento contrário à reforma enfatizava o conflito gerado entre os 

parlamentares e a base eleitoral do PT, justamente pela reforma restringir direitos dos 

servidores públicos, categoria que historicamente apoiou o partido. O "racha" nas 

centrais sindicais também foi tema predominante nas reportagens, demonstrando o 

descontentamento, principalmente da Centra Única dos Trabalhadores (CUT), que 

tentava sem êxito rever alguns itens da reforma.  

 A dissidência de alguns parlamentares do PT foi enquadrada pelo JN como uma 

voz dissonante dentro do governo. O telejornal utilizou o rótulo de "rebeldes" ou 
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"radicais" para se referir aos políticos mais críticos, que defendiam maior diálogo com a 

base e um compromisso com as lutas históricas do partido. 

 A categoria que conseguiu polarizar a disputa, e consequentemente obter maior 

visibilidade no Jornal Nacional, foi a do Judiciário, promovendo um debate mais 

equilibrado em torno da manutenção dos direitos dos magistrados. Os enquadramentos 

foram em torno das reivindicações oriundas, principalmente, do Supremo Tribunal 

Federal e da Associação dos Magistrados Brasileiros, que, com a ameaça de greve na 

categoria, conseguiramincitar um debate para a revisão dos tetos salariais na 

aposentadoria dos juízes, reivindicando um tratamento diferenciado na reforma para a 

carreira do Judiciário.  

 No período em que o telejornal enfatizou a flexibilização do projeto original da 

reforma transpareceu um enfoque negativo para o recuo do governo, respaldado na 

oscilação dos indicadores do mercado financeiro e na diminuição da economia estimada 

para contornar o déficit da Previdência. Fontes governamentais foram citadas em várias 

edições, tanto para defender a retomada do texto original do projeto, como para 

esclarecer que eventuais mudanças não alterariam a essência da reforma. Os 

governadores estaduais também saíram na defensiva do projeto originalmente acordado 

com o Planalto, tecendo críticas no telejornal à ruptura de acordo por parte do governo. 

  

A reforma previdenciária de Temer em 2017 

 

O presidente Temer utilizou estratégias semelhantes àquelas de Lula, no sentido 

de pautar a imprensa nacional e investir em propaganda. Também buscou apoio político 

em encontros com empresários de comunicação, como no caso de Sílvio Santos, dono 

do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT)7. 

                                                 
7 O SBT passou a veicular propagandas a favor da reforma da Previdência. O canal utiliza seu narrador oficial para 

fazer perguntas apocalípticas ao telespectador. A publicidade vem depois de um encontro mantido entre Michel 

Temer e Silvio Santos, dono da emissora Cf. SBT entra no socorro à propaganda enganosa de Temer pela reforma da 

Previdência. RBA - FNDC, 24 abr. 2017. Disponível em: <http://fndc.org.br/clipping/sbt-entra-no-socorro-a-

propaganda-enganosa-de-temer-pela-reforma-da-previdencia-952996/>. Acessado em: 10 jul. 2017. Outra 

reportagem, da Revista Carta Capital, trata do assunto: Um dia após um jantar entre Michel Temer e o empresário e 

apresentador de TV Silvio Santos, o SBT passou a veicular propagandas próprias em defesa da reforma da 

Previdência nos intervalos de sua programação. As peças são curtas e diretas, sempre em tom alarmista: “Você sabe 

que se não for feita a reforma da Previdência você pode deixar de receber o seu salário?”, diz uma das mensagens, 

lida pelo locutor oficial da emissora. “Você sabe que o Brasil quebra se não aprovar a nova lei da Previdência?”, diz 

outra. Cf. Após pedido de Temer, SBT faz propaganda pela reforma da Previdência, Revista Carta Capital. 24 abr. 

2017. Disponível em: <http://fndc.org.br/clipping/apos-pedido-de-temer-sbt-faz-propaganda-pela-reforma-da-

previdencia-952992/>. Acessado em: 11 jul. 2017. 

http://fndc.org.br/clipping/sbt-entra-no-socorro-a-propaganda-enganosa-de-temer-pela-reforma-da-previdencia-952996/
http://fndc.org.br/clipping/sbt-entra-no-socorro-a-propaganda-enganosa-de-temer-pela-reforma-da-previdencia-952996/
http://fndc.org.br/clipping/apos-pedido-de-temer-sbt-faz-propaganda-pela-reforma-da-previdencia-952992/
http://fndc.org.br/clipping/apos-pedido-de-temer-sbt-faz-propaganda-pela-reforma-da-previdencia-952992/
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Mesmo com a Reforma da Previdência ainda em curso no Congresso Nacional 

durante a elaboração desta pesquisa, a análise das reportagens publicadas em quatro 

meses (dezembro de 2016 a abril de 2017) no Jornal Nacional, durante a tramitação da 

PEC 287, permitiu observar aspectos semelhantes aos da Reforma de Lula em 2003, 

tanto nas estratégias político-midiáticas quanto no enquadramento proporcionado pelo 

telejornal. 

Ainda que os baixos índices de popularidade de Temer tenham sido adversos em 

relação aos primeiros meses do governo Lula, bem como as pesquisas indicassem 

rejeição popular à Reforma da Previdência8, o noticiário político veiculado pelo Jornal 

Nacional esteve em sintonia com a proposta do governo. De maneira geral, a mídia 

nacional estava apoiando a reforma e veiculando poucas críticas ao projeto9.  

O presidente reuniu todo o ministério em uma reunião realizada no Palácio do 

Planalto para apresentar o projeto do governo para a Previdência Social. O evento, 

realizado no mesmo dia (05/12/16) em que a PEC chegava ao Congresso Nacional, teve 

ampla repercussão na imprensa, que destacou as principais mudanças. O JN dedicou 

mais de quatro minutos ao tema, enfocando a necessidade de controlar o déficit 

previdenciário aumentando a idade para aposentadoria, o tempo de contribuição e revendo 

as regras, principalmente, no serviço público, responsável maior pelo prejuízo nas contas.  

Em outra estratégia para garantir apoio midiático à reforma, o Governo Temer 

investiu pesado em propaganda. Os articulistas projetaram gastos de R$ 60 (segundo 

Luiz Nassif/GGN)10 a R$ 100 milhões (segundo Leandro Prazeres/UOL)11 em 

                                                 
8 No período analisado as pesquisas indicavam em média 90% de rejeição popular ao presidente Temer e 

70% para a Reforma da Previdência. 
9 “O espaço para vozes contrárias é raro e o apoio à proposta do governo é amplo: vai de 62%, no caso da Record, a 

91%, no da TV Globo. Os principais veículos de informação do país fizeram uma cobertura positiva da proposta de 

Reforma da Previdência enviada pelo governo Michel Temer ao Congresso Nacional, deixando pouco espaço para 

opiniões divergentes, segundo levantamento realizado pela Repórter Brasil. Os veículos das organizações Globo 

foram os menos críticos: 91% do tempo dedicado ao tema pela TV Globo e 90% dos textos publicados no jornal O 

Globo foram alinhados à proposta do Palácio do Planalto. Nos impressos O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo, 

87% e 83% do conteúdo fizeram uma cobertura positiva. O Jornal da Record foi o mais equilibrado, com 62% do 

tempo sendo favorável à Reforma”. Cf. Mídia ignora críticas à reforma da Previdência. Carta Capital. Disponível 

em: <http://fndc.org.br/clipping/midia-ignora-criticas-a-reforma-da-previdencia-953006/>. Acessado em: 11/07/17. 
10 De acordo com dados obtidos pela Agência PT por meio da Lei de Acesso à Informação, foram desembolsados 

quase R$ 60 milhões em publicidade favorável à reforma da Previdência. Os números mostram que, até o dia 23 de 

junho, foram gastos cerca de R$ 46 milhões com mídia, como compra de espaço publicitário em veículos de 

comunicação, e outros R$ 2 milhões com a produção das propagandas. O mote da publicidade governamental usa de 

“terrorismo” e afirma que se o sistema previdenciário não for reformado, ele quebra. A propaganda cita números 

questionados por alguns economistas por não considerarem contribuições previstas na Constituição para financiar o 

sistema previdenciário. Além disso, ignora a informação de que a Previdência urbana só passou a ter déficit em 2016, 

após a crise econômica que impactou a arrecadação. De 2009 a 2015, o sistema previdenciário foi superavitário. A 

publicidade governamental tampouco explica os detalhes da reforma. Por isso, foi questionada na Justiça. Ação 

coletiva de diversos sindicatos do Rio Grande do Sul pediu a suspensão da publicidade, por considerar que, ao 

contrário do que prevê a Constituição, a propaganda do governo não tem um caráter educativo, informativo ou de 

orientação social. Segundo a ação, ela visa apenas “angariar apoio popular a um projeto do Governo Federal – cujo 

http://fndc.org.br/clipping/midia-ignora-criticas-a-reforma-da-previdencia-953006/
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campanhas publicitárias em defesa da PEC. Houve críticas de que o uso da verba seria 

uma premiação aos veículos que apoiassem a proposta12, ou mesmo uma tentativa de 

“comprar” apoio político de parlamentares13.  

 

O enquadramento do Jornal Nacional na segunda Reforma da Previdência 

 

Entre os meses de dezembro de 2016 e abril de 2017, o Jornal Nacional14 

dedicou 24 edições ao tema da Reforma da Previdência, totalizando 78min34seg, ou 

seja, mais de uma hora de cobertura. Foram mobilizadas 53 fontes a favor do projeto e 

somente cinco fontes contrárias ou críticas à Reforma, o que representa menos de 10% 

das manifestações, tornando evidente a ausência de exposição da controvérsia, 

abdicando o JN de um princípio básico do jornalismo imparcial e equilibrado. 

Assim como na visibilidade midiática proporcionada em 2003, não houve 

transparência na elucidação das contas do Instituto Nacional de Seguridade Social 

(INSS), ocultando as grandes empresas devedoras (inclusive as de mídia) e colocando o 

                                                                                                                                               
teor não é divulgado nas peças”. Segundo a peça jurídica, a estratégia de comunicação do governo “baseia-se na 

difusão de medo, insegurança e incertezas na população”. O processo obteve vitória em primeira instância, e uma 

liminar pediu a suspensão da publicidade. Mas o STF acatou recurso da defesa e derrubou a decisão, liberando a 

propaganda. “As peças publicitárias repetem frases de efeito e expressões como ‘rombo’, ‘a conta não fecha’, ‘vai 

quebrar’, ‘vai acabar’, impondo medo na população e, em verdade, promovendo a desinformação de quem assiste 

e/ou lê os anúncios, uma vez que ausentes quaisquer dados e informações concretos”, diz a ação. Disponível em: 

<http://jornalggn.com.br/noticia/governo-temer-gastou-r-60-milhoes-em-propagandas-para-reforma-da-previdencia>. 

Acessado em: 07 jul. 2017. 
11 Pressionado pela baixa popularidade, o presidente Michel Temer (PMDB) já gastou, em 2017, R$ 100 milhões com 

uma campanha publicitária para defender a necessidade da reforma da Previdência, uma das principais bandeiras do 

governo. Os gastos são quase dez vezes maiores do que o orçamento previsto para essa campanha. Os dados estão 

disponíveis no portal da LAI (Lei de Acesso à Informação).    Disponível em: 

<https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2017/07/11/temer-gasta-r-100-milhoes-em-campanha-pela-

reforma-da-previdencia.htm>. Acessado em: 11 jul. 2017. 
12 De acordo com Ramênia Vieira, da Intervozes: Veículos de comunicação receberão verbas federais de publicidade 

se decidirem abordar o assunto sob um “ponto de vista positivo”. Para atrair apoio à Reforma da Previdência, o 

governo Temer decidiu usar as verbas federais de publicidade em veículos de comunicação, principalmente em rádio 

e TVs. De acordo com notícia divulgada na edição desta terça-feira, dia 11, do jornal Estadão, a “estratégia do 

Palácio do Planalto para afastar as resistências à reforma é fazer com que locutores e apresentadores populares, 

especialmente no Nordeste, expliquem as mudanças sob um ponto de vista positivo. Os veículos de comunicação que 

aderirem à campanha terão direito à publicidade federal”. Cf. VIEIRA, Ramênia. Governo usa verba de publicidade 

como premiação para veículos que defenderem a reforma da previdência. Intervozes.org. 12 abr. 2017. Disponível 

em: <http://fndc.org.br/clipping/governo-usa-verba-de-publicidade-como-premiacao-para-veiculos-que-defenderem-

a-reforma-da-952881/>. Acessado em: 11 jul. 2017. 
13    Deputados e senadores escolherão veículos de comunicação para elogiar a reforma da Previdência. Quem aderir 

receberá anúncios do governo. O governo de Michel Temer pretende comprar o apoio de deputados federais e 

senadores para a reforma da Previdência usando verbas de publicidade que serão entregues a jornais e outros veículos 

de comunicação escolhidos pelos próprios parlamentares. A estratégia foi revelada em reportagem do jornal O Estado 

de São Paulo. Cf. Temer vai comprar apoio de jornais, TVs e parlamentares com publicidade, diz jornal. Carta 

Capital 11 abr. 2017. Disponível em: <http://fndc.org.br/clipping/temer-vai-comprar-apoio-de-jornais-tvs-e-

parlamentares-com-publicidade-diz-jornal-952867/>. Acessado em:11 jul. 2017. 
14 Observações: 1) As reportagens do Jornal Nacional foram pesquisadas no portal G1(http://g1.globo.com/jornal-

nacional/), através da busca pela palavra-chave “Reforma da Previdência”. 2) A Reforma Trabalhista, também em 

tramitação no Congresso, não foi considerada para efeito de análise. 3) No mês de janeiro de 2017 não houve 

reportagens sobre as reformas devido ao recesso do Legislativo.  

 

http://jornalggn.com.br/noticia/governo-temer-gastou-r-60-milhoes-em-propagandas-para-reforma-da-previdencia
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2017/07/11/temer-gasta-r-100-milhoes-em-campanha-pela-reforma-da-previdencia.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2017/07/11/temer-gasta-r-100-milhoes-em-campanha-pela-reforma-da-previdencia.htm
http://fndc.org.br/clipping/governo-usa-verba-de-publicidade-como-premiacao-para-veiculos-que-defenderem-a-reforma-da-952881/
http://fndc.org.br/clipping/governo-usa-verba-de-publicidade-como-premiacao-para-veiculos-que-defenderem-a-reforma-da-952881/
http://fndc.org.br/clipping/temer-vai-comprar-apoio-de-jornais-tvs-e-parlamentares-com-publicidade-diz-jornal-952867/
http://fndc.org.br/clipping/temer-vai-comprar-apoio-de-jornais-tvs-e-parlamentares-com-publicidade-diz-jornal-952867/
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ônus do déficit nas formas de contribuição dos trabalhadores e supostos privilégios, 

especialmente do funcionalismo público.  

As reportagens demonstraram a ausência do contraditório, ou seja, quase não 

apareceram fontes contrárias ou críticas à reforma. O tempo majoritário do JN foi sobre 

a necessidade e urgência da reforma da Previdência para sanar o déficit acumulado. A 

origem do rombo previdenciário não foi exposta para a opinião pública, prevalecendo a 

interpretação de que é preciso rever os benefícios, aumentar o tempo de contribuição e a 

idade mínima para aposentadoria, remetendo somente ao trabalhador, principalmente o 

servidor público, a origem do problema. As dívidas com o INSS contraídas pelos 

empregadores e refinanciadas através do REFIS não foram mencionadas nas 

reportagens, nem mesmo o desvio orçamentário regularmente efetuado pelo governo 

federal para utilizar o dinheiro da Previdência em outras rubricas do orçamento. Estes 

fatores eram as principais críticas dos sindicalistas e da oposição, de que o governo 

estava ocultando e manipulando informações para colocar o ônus do déficit somente 

para os trabalhadores. Até mesmo fontes sindicais foram mobilizadas a favor da 

reforma, a exemplo da manifestação da União Geral dos Trabalhadores (UGT), na 

edição de 06/12/16, defendendo a reforma. A CPI das contas da Previdência, com a 

elucidação dos grandes devedores e a necessidade de maior transparência nos dados 

oferecidos pelo Governo, não apareceu nas reportagens, ocultando os principais 

argumentos da oposição para criticar a reforma.  

O Jornal Nacional fez uso recorrente de gráficos e projeções sobre o déficit atual 

e futuro, bem como mencionou cifras sobre a economia de dinheiro público que será 

gerada com a aprovação da reforma. Os infográficos também foram utilizados para 

focar os benefícios do serviço público e a disparidade com o setor privado, a exemplo 

da edição de 10/4/17, com base em dados do IPEA. Assim, o uso recorrente de gráficos 

para explicar as mudanças, déficits e projeções de economia nas contas públicas com a 

reforma, foi um recurso didático com forte apelo visual muito utilizado no JN.  

As edições dos dias 05/12 e 06/12 apresentaram as reportagens mais longas 

sobre o tema, totalizando mais de dez minutos para explicar as contas negativas e 

contribuições insuficientes que provocaram um déficit de R$ 286 bilhões em 2015, R$ 

152 bilhões em 2016 e projetam dívidas de R$ 181 bilhões em 2017. O argumento 

principal era centrado no aumento da população idosa. Com a reforma da Previdência, o 

governo estima uma economia no INSS de R$ 4 bilhões em 2018 e R$ 14 bilhões em 
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2019, podendo chegar a R$ 700 bilhões em 10 anos. Portanto, os argumentos 

econômicos foram frequentemente utilizados com o respaldo de especialistas 

(principalmente economistas), minimizando o debate sobre a importância da seguridade 

social para a população idosa do País.     

O predomínio das fontes oficiais foi evidente no JN. Além de nove 

manifestações do presidente Temer, 11 ministros ou secretários de governo 

manifestaram argumentos em favor das mudanças. Reiterando o apelo econômico 

predominante no noticiário da Rede Globo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, 

com sete entrevistas, foi a fonte mais utilizada depois do presidente.  

Esses dados demonstram o predomínio de fontes políticas em relação às supostas 

fontes técnicas do governo. Por exemplo, o Secretário da Previdência, Marcelo 

Caetano15, apareceu em duas reportagens, enquanto o presidente do INSS, Leonardo 

Gadelha (PSC), apareceu somente uma vez no noticiário.  

Somada às privilegiadas fontes oficiais, a bancada governista apareceu 

majoritariamente no noticiário: dez Deputados, incluindo relatores e presidentes das 

Comissões, dos Partidos (DEM, PSDB, PMDB, PSD, PPS) e três Senadores (1 do 

PMDB, e 2 do PSDB) engrossaram os discursos pró-reforma. O governador “Pezão” 

(PMDB-RJ) apareceu em duas edições também defendendo reformas previdenciárias 

nos estados. O Presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), apareceu três vezes 

manifestando seu comprometimento com a urgência na votação.  

Para reforçar os argumentos, especialistas foram entrevistados em dez edições 

para endossar as teses do governo, principalmente economistas, pesquisadores e 

consultores, a exemplo, da FIPE, FGV, USP e UNB.      

As fontes críticas ou contrárias representaram menos de 10% do conteúdo 

veiculado. Os partidos de oposição apareceram minimante, com uma manifestação da 

cada um destes16: PT, PSOL e Rede; e uma de cada entidade sindical (CUT e Força). As 

manifestações de rua em protestos coletivos contra as reformas apareceram de forma 

anônima em quatro edições do telejornal, sem falas que justificassem os motivos do 

protesto.  

                                                 
15 Segundo o Correio Brasiliense, Marcelo Caetano é membro do Conselho de Administração de uma das maiores 

empresas de fundo de previdenciário, a BrasilPrev, atuando em notório conflito de interesses em favor da reforma. 

Disponível em: 

<http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/02/23/internas_economia,576246/secretario-da-

previdencia-social-caetano-e-conselheiro-da-brasilprev.shtml>. Acessado em: 10 jul. 2017. 
16 Na edição do dia 24/04/17, o JN citou o PSB, que em nota oficial orientou a bancada a votar contra a reforma. 
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Além do déficit, o apelo para a urgência na votação da reforma foi um 

argumento bastante utilizado em várias edições do JN. Desta forma, o enquadramento 

descrito demonstrou a sintonia do telejornal com a proposta do governo, minimizando o 

debate público sobre as questões controversas da Previdência Social. O JN também 

utilizou outras reportagens, interpretadas como uma propaganda subliminar a favor da 

reforma17.  

Com o Brasil vivendo um momento político muito diferenciado em 2017, a crise 

política e os vazamentos das delações na operação Lava Jato acabaram predominando 

no noticiário, diferentemente da calmaria política na reforma de 2003. Considerando 

que a PEC 287 ainda não foi aprovada até o encerramento desta pesquisa, faltam 

elementos conclusivos sobre o êxito da estratégia governista de comunicação, mesmo 

tendo recebido um considerável apoio editorial da mídia.  

 

Duas reformas com semelhantes estratégias e enquadramentos  

 

 Como se percebeu, a comparação do enquadramento do Jornal Nacional nas 

duas reformas da Previdência fornece uma similaridade editorial: urgência na votação, 

para sanar o déficit do dinheiro público, foco nas mudanças das regras, especialmente 

do funcionalismo público, sustentação de argumentos no mercado financeiro, 

predomínio majoritário de fontes oficiais e favoráveis à reforma, pouca exploração da 

controvérsia com mínima manifestação da oposição e ocultação das principais empresas 

devedoras do INSS. 

 A particularidade notada em 2003 foi um maior espaço editorial dedicado à 

reforma:    56 edições com 2h36min8seg, contra 24 edições com 78min34seg em 2017, 

ou seja, mais que o dobro de visibilidade. Outro aspecto bastante enfatizado pelo JN na 

primeira reforma foi mostrar modelos previdenciários de países estrangeiros para 

justificar as mudanças.  

                                                 
17 Informa o jornalista Eduardo Vasco, no Vio Mundo: Globo utiliza série sobre idosos para fazer propaganda pela 

reforma da previdência. O Jornal Nacional desta semana está com uma série de reportagens especiais sobre os idosos, 

como podem cuidar da saúde na velhice e viver melhor. Curiosamente, segundo a reportagem desta quarta-feira (4), 

uma das maneiras de viver melhor para os idosos é trabalhando para um patrão até o fim da vida, e não utilizando 

seus últimos anos de vida para o lazer. Os entrevistados da reportagem são idosos que gostam de trabalhar. Cf. Globo 

usa série sobre idosos para fazer propaganda da reforma que tira direitos dos idosos. Vio Mundo. FNDC. 10 jan. 

2017. Disponível em: <http://fndc.org.br/clipping/eduardo-vasco-globo-usa-serie-sobre-idosos-para-fazer-

propaganda-da-reforma-que-tira-direitos-dos-951803/>. Acessado em: 11 jul. 2017. 

http://fndc.org.br/clipping/eduardo-vasco-globo-usa-serie-sobre-idosos-para-fazer-propaganda-da-reforma-que-tira-direitos-dos-951803/
http://fndc.org.br/clipping/eduardo-vasco-globo-usa-serie-sobre-idosos-para-fazer-propaganda-da-reforma-que-tira-direitos-dos-951803/


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 

 As estratégias governamentais foram similares, apesar da diferença entre o 

capital político de Lula, legitimado pelas urnas, e o de Temer18, alçado ao poder através 

do polêmico impeachment de Dilma Rousseff, em 2016. O governo municiou a mídia 

com dados sobre o déficit previdenciário e disponibilizou suas fontes oficiais e a base 

parlamentar aliada para ocupar o noticiário. A propaganda governamental foi 

igualmente mobilizada através de duas campanhas publicitárias altamente persuasivas. 

Em linhas gerais, foram semelhantes estratégias de governar com a mídia.  

 

  

                                                 
18 Durante a finalização da pesquisa, o presidente Temer também estava ameaçado com processo de impeachment 

devido a denúncias de corrupção e obstrução de justiça aceitas no STF e em apreciação na Câmara Federal. Com o 

declínio da base parlamentar de apoio, estava em curso o esvaziamento das reformas que ainda tramitavam no 

Legislativo. Estimativas divulgadas pela imprensa indicam que a PEC 287 será encaminhada ao plenário em agosto.  
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