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Resumo 

 

Este artigo apresenta e comenta os resultados de uma monografia que investigou se a 

felicidade laboral do jornalista impacta na qualidade da informação produzida por ele. A 

análise de uma amostra de jornalistas e sua produção sugere que a felicidade e a 

qualidade fazem parte de uma relação tríplice que envolve ainda o padrão de produção 

do veículo de comunicação. Acredita-se que o jornalista possua uma concepção de 

qualidade própria que se manifesta num ideal de atuação e sua felicidade laboral é 

impactada pelo fato de ele conseguir atendê-lo ou não. A qualidade da informação 

depende do que a organização jornalística e o jornalista entendem como qualidade, 

como essas duas percepções se encontram e qual predomina. Essa visão alerta para a 

necessidade de o veículo ser inserido no debate sobre a qualificação jornalística. 

 

Palavras-chave: felicidade laboral; qualidade no jornalismo; crítica de mídia. 

 

 

Introdução 

 

Este artigo apresenta os resultados de um estudo exploratório cujo objetivo é 

analisar o impacto da felicidade laboral do jornalista na qualidade do conteúdo 

produzido por ele
4
. O tema se justifica a partir de duas percepções: a de que os meios de 

comunicação de massa falham em cumprir com o papel social que cabe a eles em uma 

sociedade democrática (ROTHBERG, 2010a), definido aqui como atender o interesse 

público
5
; e de que as condições de trabalho do jornalista contemporâneo são, de maneira 

geral, precárias (FIGARO, 2013).  

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Jornalismo, da Intercom Júnior – XIII Jornada de Iniciação Científica 

em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

  
2 Estudante de Graduação 10º semestre do Curso de Jornalismo da UCS, email: lucasdemeda@gmail.com. 

  
3 Orientador do trabalho. Professor do Curso de Jornalismo da UCS, email: afmbenej@ucs.br.   
  
4 O trabalho tem origem na monografia “Felicidade laboral do jornalista x qualidade da informação: um estudo 

exploratório”, apresentada como requisito para a colação de grau em Comunicação Social, habilitação em Jornalismo, 

na Universidade de Caxias do Sul, em 2016. 

 
5 O atendimento ao interesse público é entendido como a socialização das informações essenciais para que os agentes 

sociais possam agir “sobre o mundo e entre si”, de modo a “viabilizar ações e produzir efeitos sociais” 

(CHAPARRO, 2012, p. 1). 
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Acredita-se que os dois pontos estejam relacionados com base na composição 

dos elementos constituintes da satisfação laboral e da produtividade em setores 

tradicionais da economia (JEFFREY et al., 2014). Para relacioná-los, porém, é 

necessário medi-los. Foi construída, então, uma amostra de pesquisa composta por 18 

jornalistas empregados nos meios de comunicação de Caxias do Sul, no Rio Grande do 

Sul, que trabalhavam com a elaboração de notícias no período de junho a outubro de 

2016: três empregados na Rádio Caxias; três na Rádio São Francisco; três na Rádio 

Gaúcha Serra; três no jornal Pioneiro; três no jornal Folha de Caxias; e três na RBS TV. 

A escolha dos veículos de comunicação foi feita com o intuito abranger os meios 

privados representativos da cidade na modalidade de jornalismo diário. Também foram 

coletadas as reportagens produzidas pelos profissionais durante um período que variou 

de uma até três semanas compostas, dependendo do veículo e da frequência de 

publicação de matérias assinadas neste intervalo, totalizando uma amostra de 152 

reportagens, conforme o Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Amostra final 

Veículos Período de amostra Amostra Nº de reportagens 

Rádio Caxias 
1° a 30 de 

setembro 

Jornalista 1 11 

Jornalista 2 10 

Jornalista 3 13 

Rádio São Francisco 
1° a 30 de 

setembro 

Jornalista 4 6 

Jornalista 5 13 

Jornalista 6 7 

Rádio Gaúcha Serra 
1° a 30 de 

setembro 

Jornalista 7 11 

Jornalista 8 10 

Jornalista 9 7 

Jornal Pioneiro 
1° de agosto a 8 de 

outubro 

Jornalista 10 7 

Jornalista 11 9 

Jornalista 12 10 

Jornal Folha de 

Caxias 

30 de junho a 8 de 

outubro 

Jornalista 13 6 

Jornalista 14 5 

Jornalista 15 2 

RBS TV 
30 de junho a 8 de 

outubro 

Jornalista 16 13 

Jornalista 17 5 

Jornalista 18 7 
  Fonte: elaborado pelo autor (2016). 
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Com base em Thompson (2002), optou-se por avaliar a satisfação laboral dos 

jornalistas adotando um enfoque interpretativo centrado na percepção que eles têm de 

sua função, o que ajuda “a ilustrar as regras e pressupostos implícitos no processo de 

produção” (THOMPSON, 2002, p. 393) e “lança uma luz sobre as instituições e as 

relações sociais dentro das quais essas mensagens [as notícias] são produzidas e 

difundidas” (THOMPSON, 2002, p. 395). 

Como ferramenta, foi aplicada uma adaptação da Happiness at Work Survey 

(Enquete de Felicidade no Trabalho, em tradução livre), idealizada pela organização 

Happiness Works, braço da New Economics Foundation
6
 (NEF). O questionário foi 

elaborado com base em pesquisas relacionadas ao bem-estar realizadas pela organização 

(JACKSON, 2004; MARKS, 2011; JEFFREY et al., 2014; HAPPINESS WORKS, sem 

data). Essa metodologia atende aos princípios básicos para se medir a felicidade 

definidos por Michaelson, Mahony e Schifferes (2012): ter o indivíduo como unidade 

de medida, e não grupos; e usar indicadores subjetivos, por meio de questões que 

indagam sobre sentimentos, experiências e opiniões dos entrevistados. 

A Enquete de Felicidade Laboral é composta por 40 questões que podem ser 

respondidas com uma nota de um a sete, além de questionamentos iniciais sobre o 

respondente (idade, jornada diária de trabalho e tempo de empresa). As respostas se 

agrupam em 16 subcategorias e quatro grandes categorias que avaliam aspectos da vida 

laboral e privada do respondente. O questionário foi confeccionado por meio de um 

formulário online
7
 e enviado para os jornalistas da amostra, que o responderam entre o 

dia 5 de setembro e 20 de outubro de 2016. 

Já a produção dos jornalistas passou por análise formal, atividade que considera 

a estrutura interna das mensagens para revelar “como elas se constituem em fenômenos 

simbólicos complexos” (THOMPSON, 2002, p. 395) e como adquirem seus 

significados específicos. A modalidade de análise de conteúdo foi escolhida por ser mais 

completa que outras técnicas de estudo de mensagens, como a análise de discurso, já 

que considera o contexto dos dados e aplica um conjunto de procedimentos comum a 

todo o material a ser analisado (FONSECA JÚNIOR, 2005). 

Para empreender a análise, se optou por critérios quantitativos e interpretação 

qualitativa dos resultados, baseados no formulário VAP (Valor Agregado Periodístico 

                                                 
6 Organização britânica que busca trabalhar a Economia sob um enfoque humano. 

 
7 A enquete completa está disponível em: <https://goo.gl/f9827f>. 

 

https://goo.gl/f9827f
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ou Valor Agregado Jornalístico, em tradução livre), iniciativa exemplar de uma equipe 

da Pontifícia Universidad Católica de Chile (UC). Com base em uma sequência de 

estudos sobre crítica de mídia e avaliação de meios chilenos (ALESSANDRI et al., 

2001), os autores chegaram a um conceito de qualidade: o atendimento ao interesse 

público e a possibilidade de a notícia ser compreendida pelo público (PUENTE et al., 

2004). O VAP é uma das poucas metodologias consolidadas centradas na avaliação do 

produto jornalístico em si que não é temática, conforme avaliou Guerra (2010) no 

contexto de iniciativa da Unesco (2010) para qualificação dos processos jornalísticos. 

 Alguns critérios do VAP foram simplificados para os objetivos deste trabalho, que 

avaliou por meio de um formulário online
8
 os seguintes aspectos de seleção dos 

acontecimentos e produção das notícias: diversidade de pontos de vista; número de 

fontes; tipos de fonte; posicionamento das fontes; índice de relevância; tipo de notícia; 

origem da pauta; confiabilidade; estrutura narrativa; nível narrativo; juízo de valor; 

recursos gráficos; base narrativa; confiabilidade; contexto (antecedentes e possíveis 

consequências); enfoque; contraponto jornalístico; tratamento e compreensão.  

 
 

A felicidade laboral do jornalista 

 

A Tabela 1 mostra o índice de felicidade laboral médio de cada veículo, 

desagregado em quatro grandes categorias.  

 

Tabela 1 - Índice de felicidade laboral desagregado dos veículos de Caxias do Sul 

  
Rádio 

Caxias 

Rádio 

São 

Francisco 

Rádio 

Gaúcha 

Serra 

Jornal 

Pioneiro 

Jornal 

Folha de 

Caxias 

RBS 

TV 
Média 

Experiência  

de trabalho 
4,42 7,47 7,96 7,93 4,49 7,29 6,60 

Atuação no 

emprego 
3,29 7,19 7,93 8,20 5,65 8,13 6,74 

Sistema  

organizacional 
3,56 6,55 6,96 8,43 3,47 7,00 6,00 

Recursos  

pessoais 
5,06 6,80 7,15 8,12 4,93 7,01 6,52 

Índice de  

felicidade 
4,08 7,00 7,50 8,17 4,63 7,35 6,46 

Fonte: elaborado pelo autor (2016). 

 

                                                 
8 Disponível em: <https://goo.gl/yyfZwO>. 

https://goo.gl/yyfZwO
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As respostas dos 18 jornalistas à Enquete de Felicidade Laboral variam em 

intensidade de um a sete, mas foram transformadas para outra escala que varia de zero a 

dez, que permite melhor visualização e pode ser mais facilmente associada com uma 

classificação valorativa e por cores. 

O índice de felicidade laboral médio para a amostra pesquisada é de 6,46, 

considerado alto em uma escala de zero a dez. No entanto, há diferenças importantes 

entre os veículos. A Rádio Caxias apresenta o pior resultado entre os meios, com índice 

de 4,08, considerado médio, mas bem próximo de baixo. O Jornal Folha de Caxias 

aparece em seguida, com 4,63. Os outros veículos ficam acima da média geral, com 

destaque para os três pertencentes ao mesmo grupo empresarial, o Grupo Rede Brasil 

Sul (RBS), Rádio Gaúcha Serra, RBS TV e especialmente o Jornal Pioneiro, único com 

índice muito alto, de 8,17. 

Conforme a tabela, os jornalistas da Rádio Caxias têm uma avaliação baixa de 

sua atuação no emprego e do sistema organizacional do veículo onde trabalham. Os 

profissionais da Folha de Caxias compartilham a opinião sobre este último índice e 

avaliam como medianos os outros indicadores analisados: experiência de trabalho, 

atuação no emprego e recursos pessoais. Tanto a Rádio São Francisco quanto a Rádio 

Gaúcha Serra apresentam resultados bons em todas as grandes áreas. O Jornal Pioneiro 

é o destaque positivo da tabela, com três índices muito bons.  

Na média geral, os veículos da cidade apresentam indicadores positivos. A 

exceção é a avaliação sobre o sistema organizacional, com nota 6,00, considerada 

média. Nota-se que o campo “recursos pessoais” tende a acompanhar os índices 

relacionados exclusivamente ao trabalho, indicando que a vida pessoal reflete no âmbito 

profissional e vice-versa, como apontado por Jeffrey et al. (2014).  

 

 

A qualidade da informação
9
 

 

A análise das 152 matérias coletadas revela alguns padrões de produção de cada 

veículo pesquisado. Percebe-se que os profissionais da Rádio Caxias costumam utilizar 

uma única fonte por matéria. O texto geralmente é acompanhado por uma imagem e 

                                                 
9 O termo “informação”, a partir daqui, é sinônimo do conteúdo produzido pelo jornalista. Quando for usado com 

outro sentido, será especificado. 
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uma sonora
10

, o que sugere que se trata de um padrão editorial. A emissora apresenta a 

tendência de privilegiar apenas uma versão em seu conteúdo, na maioria das vezes a do 

poder público. A leitura das matérias indica que a rádio se comporta como reprodutora 

de pautas produzidas por terceiros, especialmente pela prefeitura do Município, e 

raramente trabalha com temas próprios.  

A análise das reportagens da Rádio São Francisco revela que a empresa não tem 

um padrão tão rígido de produção de notícias quanto a Rádio Caxias: algumas matérias 

possuem mais de uma sonora, outras não possuem, algumas contêm toda a entrevista 

realizada e nem todas necessitam ter ao menos uma fonte pessoal
11

. Mesmo assim, o 

veículo costuma produzir notícias com versão única, geralmente a oficial. 

Na Rádio Gaúcha Serra o predomínio da fonte única – geralmente oficial – é 

quase absoluto, a exemplo das outras emissoras de rádio. O número de pautas próprias 

produzidas, porém, é consideravelmente maior. A leitura das reportagens analisadas 

revela que, ao contrário do que costuma acontecer em outras rádios, os jornalistas não 

consultam fontes oficiais para somente para divulgar eventos programados, mas 

também para confrontar problemas no serviço público descobertos pelo veículo.  

Supõe-se que isso ocorra por meio do contato constante do veículo com fontes 

em áreas específicas. Dois dos jornalistas da emissora parecem trabalhar focados 

predominantemente em uma única editoria (mobilidade e segurança, respectivamente), e 

assim tendem a adquirir melhor desempenho ao redigir sobre esses temas. A análise das 

reportagens revela notas mais curtas, mas com presença de contexto comparável às das 

outras emissoras. Talvez a exigência de programação diária parcial – e não total, como 

nas outras rádios – ajude na qualificação da informação, ao diminuir a demanda por 

maior produtividade sobre os jornalistas. 

Na comparação com o material de outros veículos, a qualidade das reportagens 

analisadas do Jornal Pioneiro pode ser considerada boa. Todas têm, pelo menos, duas 

fontes, apesar de, em parcela considerável, apresentarem apenas um ponto de vista
12

. A 

                                                 
10 Gravação em áudio da entrevista com a fonte cujo trecho é incluído na matéria (CHANTLER; HARRIS, 1998). 

 
11 Ao contabilizar o número de fontes, se considerou as pessoas consultadas na reportagem e também as fontes 

documentais (como estudos e leis), não definidas (instituições não-personalizadas) e outros meios de comunicação. 

As fontes pessoais foram classificadas em fontes oficiais (que podem ser governamentais, quando membros do poder 

Executivo, públicas ou privadas), especialistas, testemunhas (aquelas diretamente envolvidas com o acontecimento) e 

não identificadas. 

 
12 Considera-se que a presença de diversas fontes não se relaciona, necessariamente, com o número de pontos de vista 

apresentados, já que todas podem representar a mesma visão. 
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fonte testemunha parece prevalecer, o que indica que os jornalistas conseguem chegar 

aos atores dos acontecimentos. 

A comparação entre a produção dos jornalistas dos meios impressos diários de 

Caxias do Sul revela algumas diferenças importantes. As matérias analisadas do Jornal 

Pioneiro costumam abranger grandes temas, enquanto o Jornal Folha de Caxias 

privilegia narrativas pessoais. Os jornalistas do Jornal Folha de Caxias não foram 

solicitados a oferecer contraponto jornalístico
13

 em nenhuma ocasião, o que indica que 

não abordam temas de muita controvérsia e, talvez, de maior relevância social. O 

enquadramento
14

 predominantemente de interesse humano indica a predileção por 

histórias que buscam ligação emocional com o público, mas que pecam na 

contextualização. 

As reportagens da RBS TV parecem estar em um ponto intermediário entre a 

produção das emissoras de rádio e dos impressos: elas apresentam diversidade de vozes 

razoável, mas não são tão aprofundadas. A produção de pautas próprias é expressiva, 

mas muitas matérias carecem de contexto. Os jornalistas da RBS TV parecem tomar 

caminho parecido aos do Jornal Folha de Caxias ao investirem em histórias pessoais, 

com o intuito de se aproximar do público. Às vezes, porém, essa preocupação parece ser 

a única prioridade, o que acaba deixando as matérias mais perto do entretenimento do 

que da informação. 

 

 

A felicidade laboral do jornalista impacta na qualidade da informação? 

 

A questão chave deste estudo busca descobrir se um jornalista feliz com seu 

trabalho produz uma informação melhor. O Gráfico 1, que compila os índices de 

felicidade laboral dos jornalistas da amostra, pode ajudar na visualização da análise a 

seguir. 

                                                 
 
13 A variável “contraponto jornalístico” indica se, quando confrontado por informações duvidosas ou incorretas da 

fonte, o jornalista fornece uma observação de alerta ao público. 

 
14 O conceito de enquadramento se relaciona à identificação do “ângulo” a partir do qual o repórter narra a notícia. 

Pelegrini et al. (2011) identificam cinco enquadramentos: o de responsabilização, em que a responsabilidade sobre 

um problema é colocada sobre algum grupo ou indivíduo; o de conflito, em que dois lados são retratados como 

antagonistas; o de custo/benefício, que se centra nos pontos positivos e negativos de determinado fato ou decisão; o 

descritivo/informativo, que se limita a relatar os fatos de forma “seca”, sem explicações ou possíveis interpretações; e 

o de interesse humano, quando o aspecto emocional é o ponto central da notícia. Além desses, é citado pelos autores 

o enquadramento “reivindicações sociais”, no qual o aspecto dominante da notícia é a luta de um grupo por direitos. 

Aqui, decidiu-se incluir também o enquadramento temático, a partir de Rothberg (2010b), considerado como o ideal 

para a total compreensão do noticiado. Nele, o jornalista tenta cobrir o acontecimento “por todos os lados”, 

fornecendo contexto e diversidade de pontos de vista. 
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Gráfico 1 – Índices de felicidade laboral da amostra 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2017). 

 

Constata-se, a partir do gráfico, que 10 dos 18 respondentes (55,55%) estão 

satisfeitos com o seu emprego. Outros seis (33,33%) apresentam satisfação média, e 

dois (11,11%) estão insatisfeitos com o próprio trabalho. A Enquete de Felicidade 

Laboral fornece um índice final único para cada jornalista e facilita essa constatação, 

mas o formulário VAP é um método descritivo e não dá uma valoração para a qualidade. 

No entanto, é possível fazer uma análise comparativa aproximada. 

A avaliação do nível de felicidade laboral da amostra e a análise do conteúdo 

produzido por ela sugere que, em linhas gerais, a felicidade no trabalho e a qualidade da 

informação estão relacionadas. As reportagens dos jornalistas 10, 11 e 12, do Jornal 

Pioneiro, são as que melhor atendem os critérios de qualidade propostos e o Jornal 

Pioneiro é o único veículo que apresenta índice de felicidade muito alto. A Rádio Caxias 

apresenta o pior índice de felicidade entre os veículos pesquisados e as matérias dos 

jornalistas 2 e 3 estão entre as piores da amostra. A RBS TV apresenta índice de 

felicidade bom e as matérias dos jornalistas 17 e 18 atendem razoavelmente aos critérios 
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analisados. A Rádio Gaúcha Serra tem o melhor índice de felicidade entre as emissoras 

de rádio e as matérias dos jornalistas 7 e 9 estão entre as melhores avaliadas da mídia. 

Há algumas exceções: as reportagens dos jornalistas 13 e 14, embora apresentem 

deficiências, não são avaliadas como ruins em relação ao restante da amostra, ainda que 

o Jornal Folha de Caxias tenha o segundo pior índice de felicidade entre os veículos. Já 

as reportagens da Rádio São Francisco foram consideradas de qualidade baixa em sua 

maioria, mesmo que o veículo apresente bom índice de felicidade. Jeffrey et al. (2014) 

alertam que a ligação entre felicidade no trabalho e melhor atuação profissional não é 

absoluta: geralmente, um ambiente laboral favorável contribui para que as pessoas 

prosperem no trabalho, mas há aqueles que se destacam na dificuldade.  

 Um olhar mais aproximado, porém, revela que a relação entre qualidade e 

felicidade no jornalismo pode ser mais complexa. O Jornalista 11 está menos satisfeito 

com seu trabalho do que seus colegas de Jornal Pioneiro e escreve as melhores 

reportagens de toda a amostra. O Jornalista 6 é o profissional da Rádio São Francisco 

que tem índice de felicidade mais baixo e produz matérias melhores que seus colegas de 

emissora. Na verdade, os jornalistas que produzem o material de melhor qualidade de 

seu veículo não são os mais felizes entre seus colegas, com exceção do Jornalista 17, da 

RBS TV, veículo no qual as matérias dos três jornalistas da amostra são bastante 

semelhantes. 

 Ao se observar os aspectos que esses profissionais (o Jornalista 1, da Rádio 

Caxias; o Jornalista 6, da Rádio São Francisco; o Jornalista 7, da Rádio Gaúcha Serra; o 

Jornalista 11 do Jornal Pioneiro; e o Jornalista 13, do Jornal Folha de Caxias) avaliam 

negativamente no seu emprego, é possível encontrar um padrão: todos, com exceção do 

Jornalista 7, acham o trabalho frustrante; nenhum deles crê que recebe pagamento justo; 

todos dizem que não conseguem realizar todas as tarefas durante as horas normais de 

trabalho; todos estão insatisfeitos com o equilíbrio entre o tempo que gastam no 

trabalho e em outras atividades; e nenhum, exceto o Jornalista 7, têm orgulho de 

trabalhar na organização. 

 Esses fatores indicam uma postura crítica em relação à formatação do posto de 

trabalho e ao veículo empregador. Supõe-se, então, que estes profissionais produzem 

notícias melhores que seus colegas de trabalho por terem uma visão própria de 

qualidade mais estrita, que supera o padrão de qualidade do veículo em que trabalham. 

Mesmo assim, eles reconhecem e esbarram nas limitações do processo de produção do 
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qual fazem parte, que os impede de ter uma atuação ideal. Esse descompasso gera a 

insatisfação detectada. 

 Acredita-se que os jornalistas satisfeitos com o seu trabalho que têm uma 

produção de baixa qualidade (Jornalista 5, Jornalista 8 e Jornalista 3, parcialmente) não 

possuam critérios de qualidade próprios tão apurados – ou ao menos não nos moldes dos 

apresentados aqui – o que lhes permite atender as demandas dos veículos em que 

trabalham sem maiores conflitos. Já os jornalistas que têm produção de boa qualidade e 

estão muito satisfeitos provavelmente estão em um veículo que os permite atuar com 

independência ou encontraram uma maneira de contornar eventuais limitações da rotina 

profissional da organização onde trabalham.  

Os padrões de produção de cada veículo parecem se abater com força sobre os 

profissionais, principalmente aqueles que têm pouca experiência profissional. Essa tese 

é corroborada pelos dados coletados neste trabalho. Os jornalistas com índice de 

felicidade mais baixo são, em geral, os mais jovens. Eles também parecem conscientes 

de que sua produção não é a ideal: os jornalistas 1 e 2, da Rádio Caxias, e os jornalistas 

13 e 15, do Jornal Folha de Caxias, são os únicos em toda a amostra que não veem valor 

social em seu trabalho. A média de idade dos quatro profissionais é de apenas 22,5 anos.  

 Acredita-se que sua insatisfação se deva, em parte, à diferença entre os valores 

que trazem da universidade e a maneira como são aconselhados a atuar no meio 

profissional. Essa conclusão estaria em consonância com o que Figaro (2013) constatou 

ao entrevistar jovens jornalistas de São Paulo
15

.  

 De qualquer maneira, os padrões organizacionais e de produção dos meios de 

comunicação parecem ter influência enorme na qualidade da informação produzida pelo 

jornalista e em sua felicidade laboral. Ao menos na presente amostra, os critérios de 

qualidade dos veículos podem ser considerados baixos. A Rádio Caxias obedece a um 

padrão rígido de reportagens com voz única, formatação padrão e imediatismo. A Rádio 

São Francisco apresenta um padrão de estilo mais fluido, mas também segue a lógica do 

único ponto de vista e a produção de matérias curtas e em grande quantidade. A Rádio 

Gaúcha Serra segue parâmetros parecidos com os da Rádio São Francisco, porém 

                                                 
15 A autora realizou entrevistas aprofundadas com alguns jornalistas e definiu seus perfis com base em sua visão do 

trabalho. A jornalista em formação foi classificada como tendo “um olhar mais humano” em relação a seus colegas 

mais experientes. A jornalista que edita um portal de notícias reconhece que seus repórteres mais jovens chegam com 

uma concepção da profissão que necessita ser modificada para o atendimento do público do veículo. Ao mesmo 

tempo, alguns jornalistas mais velhos não veem essa contradição entre veículo e jornalista, acreditando que o 

profissional contemporâneo não tem compromisso e passa por uma formação puramente técnica (FIGARO, 2013).  
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parece não exigir tanta produtividade de seus profissionais e faz com que eles se 

especializem em áreas específicas. 

 O Jornal Pioneiro parece ter o melhor padrão de qualidade da amostra e a 

comparação entre os jornalistas pesquisados sugere que os profissionais têm certa 

autonomia para decidir como vão conduzir as matérias que assinam. Eles também 

costumam escrever para uma única editoria. As matérias do Jornal Folha de Caxias 

foram consideradas pouco profundas e dão preferência a temas leves, mas não é 

possível concluir se isso corresponde a um padrão do veículo. Mesmo aumentando a 

presente amostra para três semanas compostas de junho a outubro, poucas matérias 

assinadas do jornal puderam ser coletadas – o Jornalista 15, que tem o segundo pior 

índice de felicidade laboral entre todos os jornalistas pesquisados, só assinou duas 

reportagens no período. Isso indica que os profissionais têm poucas oportunidades de 

produzir material próprio no periódico. 

 As matérias da RBS TV também costumam ter ponto de vista único e parte delas 

se distancia do gênero informativo para beirar o entretenimento. Esta característica 

aparece na produção dos três jornalistas pesquisados. As matérias de todos eles são 

muito parecidas, o que leva a crer que se trata da linha editorial do veículo. O Jornalista 

16 parece ser o único a não concordar com esse formato. Chega-se a essa conclusão 

porque ele apresenta estar insatisfeito com os mesmos fatores apontados anteriormente 

pelos jornalistas com produção de boa qualidade (frustração, remuneração injusta, 

impossibilidade de realizar todas as tarefas durante as horas normais de trabalho, 

desequilíbrio entre o tempo que gasta no trabalho e em outras atividades). Sua 

produção, porém, é similar à de seus colegas, o que leva a crer que a emissora impõe 

rigidamente seu padrão de produção. 

O exposto até aqui indica que uma produção mais qualificada depende da 

percepção e preocupação de cada jornalista com a qualidade. A proximidade ou 

distância entre os parâmetros do profissional e os que são impostos ou incentivados pelo 

veículo de comunicação influenciam, ao menos parcialmente, se o jornalista estará feliz 

no seu emprego ou não.  

 

 

Considerações finais 

 

 A discussão sobre a felicidade laboral do jornalista – a partir da investigação da 

percepção que ele tem de sua profissão – e a relação desse fator com a qualidade da 
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informação partem do entendimento do trabalho como forma de expressão. O resultado 

das atividades profissionais humanas, seu ”produto”, não pode ser dissociado de tudo o 

que envolve as características do trabalho – especialmente quando se lida com a 

Comunicação, forma primária de expressão. A aplicação de um referencial 

metodológico para a avaliação da felicidade laboral e para a análise da qualidade da 

produção de uma amostra dos jornalistas da cidade de Caxias do Sul trouxe reflexões 

interessantes nesse aspecto. 

 Individualmente, os dados sobre o que os jornalistas pensam sobre seu emprego 

revelam que eles estão, em geral, satisfeitos com o que fazem. Os fatores avaliados de 

forma mais negativa se referem ao estresse do trabalho, à remuneração recebida e às 

exigências de produtividade: todos fatores que caracterizam um posto de trabalho 

precário, como indicavam as observações iniciais. 

 Já a análise do conteúdo produzido por esses profissionais revela problemas 

fundamentais na informação elaborada e divulgada pelos meios de comunicação: a 

quase totalidade das reportagens apresenta ponto de vista único
16

; e a grande maioria 

carece de contexto. Essas questões fazem com que o jornalismo falhe em cumprir seu 

objetivo fundamental, aqui definido como atender o interesse público. Ele não informa a 

população sobre os grandes temas sociais e não contribui para a participação efetiva do 

cidadão nas decisões democráticas. 

  Ao cruzar as duas variáveis (felicidade e qualidade) percebe-se que, em linhas 

gerais, o jornalista mais satisfeito com seu trabalho produz conteúdo melhor. Essa 

conclusão é similar ao que as pesquisas sobre felicidade laboral apontam para os setores 

tradicionais da economia. Uma análise mais minuciosa, porém, revela que a relação da 

felicidade laboral do jornalista com o resultado de seu trabalho é mais complexa.  

A nova hipótese surgida a partir do questionamento inicial defende que a 

felicidade laboral do jornalista e a qualidade da informação fazem parte de uma relação 

tríplice que envolve o padrão de produção do veículo de comunicação. Ela pressupõe 

que o jornalista tem um ideal de atuação profissional e o fato de conseguir ou não 

atendê-lo em seu trabalho impacta sua felicidade laboral. A qualidade da informação 

depende do que o meio de comunicação entende como qualidade, do que o jornalista 

entende como qualidade, como essas duas percepções se encontram e qual predomina 

                                                 
16 É possível que alguns veículos procurem conseguir uma maior diversidade de pontos de vista combinando 

reportagens diferentes em uma relação de complementaridade (ROTHBERG, 2011), o que não pôde ser identificado 

na presente análise. 
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no final. Pesquisas mais aprofundadas e abrangentes necessitam ser empreendidas para 

comprovar essa relação. 

Esse trabalho identifica, portanto, o veículo de comunicação como autor 

fundamental do produto jornalístico, já que na maioria das vezes ele tem o poder de 

impor seu processo de produção ao jornalista. Com base no apresentado até aqui, 

também se acredita que ele seja o ator mais distante do debate sobre a qualificação do 

jornalismo. Discussões sobre como fazer com que o jornalismo cumpra 

satisfatoriamente com seu papel em uma sociedade democrática se multiplicam na 

academia, aparecem em contextos políticos isolados e estão presentes, direta ou 

indiretamente, na percepção particular do jornalista. Não é possível observar, porém, 

elas chegando aos meios de comunicação.   

 Os veículos comerciais parecem enxergar a notícia exclusivamente como 

produto e suas iniciativas parecem direcionadas à lógica do mercado. É fundamental 

que ações para mudar essa percepção sejam empreendidas, dada a importância dos 

meios no processo comunicacional. Parafraseando Rothberg (2010a), a relação notícia-

público ultrapassa uma simples relação produto-consumidor, já que a notícia tem 

impactos de longo prazo na percepção dos indivíduos e consequências duradouras para 

a sociedade. 

É necessário empreender esforços para aproximar essas questões dos veículos de 

comunicação, seja por meio do estreitamento das relações entre a academia e o 

mercado, ou pela criação de organismos de responsabilização da mídia intersetoriais 

com poder regulatório real. É por esse caminho que novos estudos e iniciativas no 

âmbito da qualidade do jornalismo devem seguir. 
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