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Resumo 

A pesquisa tem como intuito evidenciar a construção do poder simbólico no Jornalismo Econômico 

brasileiro. Pautado na crise de 1999, no governo de Fernando Henrique Cardoso, o estudo busca 

demonstrar como os veículos de circulação nacional Carta Capital e Veja foram negligentes na 

abordagem microeconômica, e como este fenômeno faz parte de uma consolidação de poder discursiva, 

usando como instrumento a linguagem tecnicista, denominada Economês. As análises ocorrem em 

trechos de reportagens e capas que destacam a cobertura da crise durante o ano de 1999. 

 

Palavras – chave: Jornalismo, Economia, Poder Simbólico, Crise. 

 

 

O jornalismo econômico adquire relevância no cenário brasileiro a partir de 1970. No 

que diz respeito ao motivo de tudo isso QUINTÃO, BASILLE, CALDAS e KUCINSKI (1997; 

2002; 2003; 2007) concordam que, o noticiário econômico ganha seu lugar em razão das 

mudanças político-econômicas mundiais contribuindo também, para consolidação de uma 

ideologia vigente no mundo, a neoliberal. Nacionalmente, o regime de Ditadura Militar (1964-

1985) uma dos agentes que contribuíram para a eclosão do gênero, assim, o discurso do Milagre 

Econômico fazia a cabeça da população que acreditava em um Brasil como uma grande 

potência econômica mundial.  

No entanto, o positivismo durou pouco tempo, no início da década de 80 a dívida 

externa, a política contracionista, os altos índices de inflação, a queda do PIB, o choque do 

Petróleo e a crise política causada pela Ditadura culminaram em uma sociedade cada vez mais 

sedenta por informação. No que diz respeito as elites empresariais e financeiras do País, dentro 

de um cenário de alto risco, a informação econômica tornou-se mais relevante para a tomada 
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de decisões, já para o trabalhador, a dificuldade estava em entender os impactos da inflação e 

dos juros altos sobre salários, aluguéis, prestações e seu emprego. (KUCINSKI, 2007, p. 15) 

Seguindo esta logica, alguns elementos são priorizados na segmentação de Jornalismo 

voltado para cobertura econômica, como: a) A mentalidade do Jornalismo Econômico: com 

conotações ideológicas; b) O Consensualismo: unanimidade e homogeneidade do Jornalismo; 

c) O Dogmatismo: reducionismo da discussão; d) A Ingenuidade: a militância de esquerda 

levava esses jornalistas a escamotearem seus verdadeiros juízos de valor sobre o Capitalismo, 

por meio de uma linguagem ingênua; e) o Oficialismo: fontes oficiais; f) O Entreguismo: defesa 

integral dos interesses estrangeiros; e g) O Deslumbramento: os grandes empresários são 

reverenciados. (KUCINSKI, 2007, p. 141). 

A década de 90 surge com a promessa da redemocratização brasileira, e com isso o 

apoio da imprensa seria fundamental para legitimar questões ideológicas do governo de plantão, 

como a redução do papel do Estado na Economia - com privatizações, abertura comercial e 

financeira, juros altos e câmbio flutuante. (PALUTTI, 2013, p. 6 e 7). Mesmo com as questões 

mudando de foco, a principal indagação e crítica do Jornalismo Econômico continuou 

repercutindo na sociedade, a linguagem, utilizada convencionalmente como um instrumento 

ideológico. 

Portanto o presente artigo tem como objetivo mostrar com o economês é uma estratégia 

de poder simbólico dos jornalistas e dos jornais, no sentido de que, com essa estratégia, intentam 

se arvorar de uma importância capital dos destinos da sociedade. Além de evidenciar a 

negligência com o jornalismo microeconômico, a qual deveria ser a vertente mais alcançada 

pelos jornalistas, uma vez que se trata da relação direta de economia com a população em 

âmbitos regionais.  

A revista Carta Capital aborda em uma de suas reportagens o seguinte:  

 

(...) A alta foi bem mais expressiva, no entanto nos grupos de preços de alimentos, 

transporte popular e gás com peso significativo no orçamento da ampla maioria da 

população com baixa renda, de acordo com dados do Dieese. (...) A alta de preços da 

cesta básica atingiu 5,76% em Curitiba, 5,25% em Florianópolis, 4,73% em Vitória, 

4,68% em Belo Horizonte, 3,74% em Salvador, 3,49% no Rio de Janeiro e 3,11% em 

São Paulo. (...) A participação expressiva dos reajustes dos alimentos básicos em agosto 

no aumento acumulado do ano evidencia a inflação”. E ainda, “O reajuste de 10% 

desejado por FHC se ajusta ao FMI, mas não à régua da distribuição de renda. Se fosse 

de 93%, não haveria descontrole nas contas públicas. 

 

Veja segue o mesmo caráter de abordagem: 
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A fuga dos dólares: 8 milhões saem do Brasil em 5 dias. Banco central dispara os juros 

para combater a sangria. O governo antecipa o ajuste fiscal.” E ainda, “O dólar poderá 

crescer: a praça acha que a cotação está batendo o teto, não vale a pena cobrar a moeda 

e os especuladores começam a perder fôlego. 

 

Por estas razões, o momento escolhido foi a crise de 1999 no governo de Fernando 

Henrique Cardoso. O qual o Brasil vivia um período de recessão econômica, e que portanto, 

impactava diretamente na vida do trabalhador comum. No entanto, revistas de grande respaldo 

como a Carta Capital e a Veja, abordavam em suas páginas assuntos macroeconômicos para 

demonstrar as consequências da crise financeira. Ambas são utilizadas, por além de 

apresentarem ideais opostos, terem um vasto público e, por esta razão, agirem como formadoras 

de opinião, dotarem de renome e impacto social. Ao mesmo tempo que se constata a ausência 

de diálogo com a população brasileira, uma vez que a batalha de poder também é sentida entre 

as magazines. 

 

Metodologia  

 

 As revistas analisadas aqui foram Carta Capital e Veja, no período de 1998 a 2000. Ao 

total, 25 edições foram avaliadas, todas respeitando o critério de que o tema central (a crise) 

acabou sendo destaque da edição. Assim, as análises a seguir apresentarão alguns recortes, 

realizados com base nos seguintes itens: assuntos mais recorrentes, o formato da abordagem e 

quais os materiais jornalísticos apresentavam como destaque na capa (principal espaço de uma 

publicação impressa), especificamente, a crise.  

 Os critérios utilizados pelos magazines para a noticiabilidade foram categorizados a 

partir dos estudos de Nelson Traquina (2005), entre os quais podem ser destacados: 

Notoriedade: pessoas cujas decisões afetam um grande número de pessoas; Proximidade: 

análise entre critério e interesse público, em âmbitos sociais e psicológicos; e Relevância: 

quando o valor da notícia adquire notoriedade. Sobre este último, o autor aponta: 

 

Este valor-notícia responde à preocupação de informar o público dos acontecimentos 

que são importantes porque têm um impacto sobre a vida das pessoas. Este valor-notícia 

determina que a noticiabilidade tem a ver com a capacidade do acontecimento incidir 

ou ter impacto sobre as pessoas, sobre o país, sobre a nação. (TRAQUINA, 2005, p. 78) 

 

 Mais critérios elencados por Traquina podem ser incluídos: Tempo: a notícia em sua 

atualidade, a notícia e sua efemeridade e a notícia e a repercussão no limite de sua 

noticiabilidade; Novidade: inerente ao tempo em que o fato é reportado, ou seja, se ele é algo 
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novo ou não; Notabilidade: ser visível dentro de um notícia; Conflito: física ou simbolicamente, 

é notícia apresenta uma ruptura social. 

 Estes conceitos de Traquina (2005) traçaram os caminhos da presente investigação, 

que tem seu foco em um momento capital da recente econômica brasileira. Neste sentido, a 

análise é quantitativa e analítica ao mesmo tempo, em que se busca ressaltar uma característica 

comum do noticiário econômico no País: a incidência do discurso tecnicista como base, sem 

preocupar-se com os assuntos locais que dizem respeito à aquela que deveria ser, para a 

Imprensa, a categorização da mais importante da Economia: a microeconomia, aquela capaz de 

explicar ao cidadão comum o impacto em sua vida dos grandes acontecimentos neste campo da 

vida coletiva.  

 Esta investigação é parte de um estudo maior iniciado em 2016 que avalia ainda 

discursos dessas duas importantes revistas em outros momentos relevantes no recente cenário 

nacional – Crise econômica do governo de Fernando Henrique Cardoso em 1999; Mensalão no 

governo Lula; Bolha imobiliária americana de 2008 e repercussões no Brasil; Recessão entre 

os anos de 2010 a 2013 e a Operação Lava Jato, com apoio do Programa de Iniciação Científica 

(IC) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Os 

levantamentos foram realizados entre Outubro e Fevereiro de 2016 e 2017, em hemerotecas da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) e da Universidade Estadual do Oeste 

(Unioeste), ambas do Paraná. 

 Conforme antes indicado, 25 números das duas revistas acabaram selecionados, de um 

global de cerca de 211 edições monitoradas. Abaixo, apresentamos algumas das edições que 

traziam a crise em questão em destaque, enquanto a Carta Capital traz algumas edições cujas 

as manchetes eram: “Privatização na Marra”, “Onde vai o capitalismo brasileiro?”, “Eu ou 

o caos”, “O custo da miopia” que apresentavam sátiras, fotos, caricaturas, imagens 

modificadas de FHC, a fim de desqualificar o presidente e seu governo, pautado na crise 

financeira.  

 A Veja, parte de um processo longo até admissão da crise, a figura de Fernando 

Henrique Cardoso é sempre exaltada, algumas matérias trazem sua imagem como “salvador da 

pátria”, constrói uma mística de proteção e reinvenção, ao mesmo tempo em que o humaniza e 

defende seus interesses, como “Agora é guerra: o desafio do FHC é impedir que a crise afunde 

o Brasil do real. A mexida secreta na previdência. As outras medidas que vêm por ai”, 

“Manobra correta ou desastre a vida?”, “Você é o bolso da vez: novo pacote do governo pode 

afastar dragão da inflação, mas o preço a pagar é mais recessão e desemprego”, “Até onde 

vai o pânico: A expectativa sobre o recuo do dólar. A lição que vem da Ásia. Os bastidores da 
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crise em Brasília” E, cabe ressaltar, estes 25 exemplares geraram cerca de 37 reportagens, 

algumas das quais aqui reproduzidas em parte. 

 

A microeconomia, a linguagem e o poder simbólico 

 

O jornalismo econômico é dotado de todas as características da área de econômica. 

Podendo ser subdividido em duas abordagens: o Jornalismo Macroeconômico analisa do todo 

ao particular: é dedutivo-opinativo e constrói cenários através de análises em suas reportagens, 

oferece conclusões, totalmente parcial a sua realidade ou a seu veículo. O jornalista possuem 

um posicionamento forte e dialógico a seu veículo, ao mesmo tempo que busca atender um 

público consumidor especifico. Enquanto isso, o Jornalismo Microeconômico centra forças nos 

segmentos particulares (especificidades) voltados para agentes econômicos, como a família – 

consumo e bens -, grandes e pequenas empresas e áreas públicas, onde há uma assimilação mais 

fácil pelo leitor (BASILLE, 2002, p. 2006).  

A população tem dificuldade para decodificar os informativos econômicos, que ainda 

hoje, permanece excessivamente tecnicista. A linguagem do Jornalismo econômico é pautada 

em uma série de jargões e em uma linguagem rebuscada de difícil entendimento. O hermetismo 

do texto causa uma grande dificuldade de compreensão das matérias sobre economia pelo leitor 

comum, com a apresentação volumosa de números em muitas reportagens desta área. E é aí que 

se compreende que a linguagem utilizada acaba se transformando em uma arma potente para a 

consolidação de ideais políticos. (LUSTOSA, 1996. p. 131) 

 Este fenômeno, como instrumentalização ideológica, não se restringe apenas ao campo 

do Jornalismo, como conceitua BARBOSA (2007, p. 22) em referência a Paul Recour o 

fenômeno da leitura faz parte da estratégia de persuasão desenvolvida pelo autor para atingir 

um público potencial. É nesse sentido que a leitura se torna campo de combate entre leitor e 

autor. Em consequência, conforme Pierre Bourdieu havia defendido, as relações de 

comunicação devem ser compreendidas como relações de poder. Não apenas de poder efetivo, 

mas sobretudo simbólico.  

O filosofo percebe as relações sociais como simbólicas, políticas e de comunicação, 

nas quais estão envolvidas trocas linguísticas. Assim, os chamados sistemas simbólicos - arte, 

língua, religião e ciência - devem ser vistos, em primeiro lugar, como instrumentos de 

conhecimento e construção do mundo, mas que atuam em relações de poder por estarem 

socialmente estruturados. Ou seja, o que está considerando como premissa básica é que as 

relações de comunicação (expressas nos sistemas simbólicos) são mecanismos de poder 
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simbólico que servem à reprodução da ordem, social e à sua própria manutenção (BARBOSA, 

2007, p. 29) 

Portanto, a dominação é legitimada a partir de sua relação política, encontrada nas 

relações de comunicação. Dessa forma, por meio da interações simbólicas, um grupo reafirma-

se sobre o outro. Assim, também a produção simbólica se dá através dos detentores do poder 

de nomeação da sociedade, e entre eles o jornalista, que disputam o poder de impor 

instrumentos de conhecimento e de expressão que constroem (arbitrariamente) uma realidade 

social.  

As relações de poder, assim como as relações comunicacionais, dependem do poder 

material (ou simbólico) dos agentes envolvidos. Estes instrumentos de comunicação cumpre 

seu papel político de legitimar a dominação. Neste contexto, conforme defendido anteriormente 

por Karl Marx - aproxima-se em muito, do materialismo dialético e, sobretudo, do conceito de 

hegemonia (que inclui sempre a contra hegemonia) de Gramsci -  a classe dominante reproduz 

a hierarquia social. A fração dominante, na sua fala, cujo poder é assegurado pelo fato de deter 

capital (econômico, cultural ou simbólico), quer legitimamente impor a sua dominação por 

meio da produção simbólica; Para isso se vale dos "letrados", "intelectuais", "artistas" -segundo 

nomeação própria da época histórica em que esta dominação é articulada -que, mesmo sendo 

fração dominada, colocam seu capital específico a serviço de quem ocupa "o topo da hierarquia" 

(BOURDIEU, 1989, p. 12, apud BARBOSA, 2007, p. 29). 

Ambos defendem a manifestação do sistema simbólica, que se dá de forma invisível, na 

construção de uma suposta realidade, se manifestando para além da comunicação, adquirindo, 

assim, função e relevância política. Os símbolos passam a ser instrumentos de integração social, 

de conhecimento, de comunicação e de dominação. (BARBOSA, 2007, p.30). A relação de 

força acontece entre o produtor (neste caso o veículo/jornalista) e o consumidor (a população 

comum). Evidenciando que as troca linguística, é uma pratica econômica.  

Bourdieu evidencia que o poder simbólico é do agente (de quem possui a palavra). A 

autoridade que se apresenta em torno da linguagem é a responsável por ela, portanto, simboliza 

as condições sociais para a disseminação da língua legitimada.  

 

Este discurso, é antes de tudo autorizado, e legitimado pelo sujeito que propaga o 

mesmo. Além de uma pessoa hábil para a promoção deste discurso, há outros fatores 

como: situação legitima, receptores legítimos e anunciado de forma legitima. A eficácia 

simbólica das palavras só ocorre quando se reconhece o autor como legítimo para usá-

las, repousando, portanto, na crença existente no mundo de relações sociais, do qual faz 

parte (BARBOSA, 2007, p. 31). 
 



 

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

 

 7 

Portanto, a língua não deve ser analisada apenas como código, mas também como 

sistema simbólico. Como estrutura objetiva, independente da consciência e da vontade dos seus 

agentes e que é capaz de orientar ou coagir suas práticas e representações (BOURDIEU, 1992, 

p. 149). 

 

O economês e os códigos  

 

O código defendido por Bourdieu pode ser visto em práticas nas coberturas econômicas 

atuais, por muitos referida como “economês” a linguagem especifica da segmentação carrega 

paradigmas. O termo designar a linguagem utilizada por economistas para descrever cenários 

macroeconômicos. De acordo com BIONDI (1974, p. 20), não é nem mesmo um problema de 

linguagem o que hoje se denomina de economês, mas um problema - não deliberado - de 

elitismo. No jogo de poder simbólico o jornalismo econômico já não se propõem a explicar os 

fenômenos, mas sim a seduzir e torna-se o principal agendador do debate político 

(KUSCINSKI, 2007, p. 150). 

Ainda no viés dos códigos. Ele está ligado diretamente a normatização das práticas 

escritas e faladas, é um processo de ordem, que sustenta o sistema simbólico. São manifestações 

do poder. Alguns dos principais efeitos da codificação estão, pois, diretamente associados à 

escrita.  

 

Isso porque as produções simbólicas são tornadas visíveis, públicas, conhecidas por 

todos, na medida da sua oficialização sob a forma de documento escrito. Logo, a 

publicação é ato de oficialização por excelência, que legaliza, porque implica a 

divulgação, o desvendamento em relação ao público e homologação, o consenso de 

todos sobre o que foi revelado. Mas a codificação implica também formalização, isto é, 

dar à ação ou ao discurso a forma reconhecida como conveniente, legítima, aprovada. 

Essas conclusões começam a deixar claras algumas das relações que se podem aferir 

entre poder e discurso, ou mais especificamente, entre poder e discurso impresso, 

tornado público e elevado à categoria de memorável (BARBOSA, 2007, p. 32). 
 

 Os discursos incorporados no Jornalismo Econômico, portanto, possuem uma função 

assimétrica, acompanhando as oscilações do mercado. Para isso, Pierre Bourdieu entende que 

as próprias palavras de uma língua carregam significando e significantes, por possuírem 

entendimentos antagônicos partindo do conceito inicial, um conceito inicialmente desenvolvido 

por Ferdinand De Saussure. 

A língua é um suporte de poder, quem a detém reproduz um discurso oficial, essa 

linguagem é tida como legitima, possuindo assim um capital simbólico. Essa relação simbólica 
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é sentida principalmente entre o produtor da notícia e o consumidor da mesma, o primeiro é 

portador da dominação sobre o dominado. Nessa visão, discurso não é apenas constituído de 

signos a serem decifrados, mas de signos de riqueza (a serem avaliados) e signos de autoridade 

(a serem acreditados e obedecidos). Daí por que a troca linguística é também uma troca 

econômica (BARBOSA, 2006, p. 33). 

A ideologia presente no Jornalismo Econômico é um fator que impede parte da 

sociedade de compreender os fenômenos sociais. Assim como vários autores defendem a 

consolidação do neoliberalismo a partir da imprensa, é importante entender que a função 

politica existente nas organizações visam legitimar um sistema de dominação. 

Dentro do jogo de poder, Marx já estabelecia o conceito de Dominantes e Dominados. 

O primeiro sendo os detentores do capital e dos meios de produção (além dos bens culturais), e 

o segundo os trabalhadores, ou proletário produtor dos bens. Neste sentido, a estruturação social 

define o posicionamento do agente dentro das relações de poder. O Jornalismo, neste contexto, 

transforma-se em um mecanismo usado para manter as condições de reprodução do sistema, 

pela elite dominante ou pelo próprio Estado (KUCINSKI, 2007, p.187). 

Assim que, além de diferentes posições e situações, exprime também distinções 

significantes. A linguagem, a roupa, a pronúncia constituem exemplos palpáveis de traços 

distintivos que simbolizam a posição dos agentes na estrutura social. (BARBOSA, 2006, p.37) 

 

Como toda forma de discurso performativo, o poder simbólico deve estar fundado na 

posse de um capital simbólico. Poder de Impor ás outras mentes uma visão, antiga ou 

nova, das divisões sociais depende da autoridade social adquirida nas lutas anteriores. 

O capital simbólico é um crédito, é o poder atribuído àqueles que obtiveram 

reconhecimento suficiente para ter condição de impor o ~conhecimento: assim, o poder 

de constituição, poder de fazer um novo grupo, através da mobilização, ou de fazer 

existir por procuração, falando por ele enquanto porta-voz autorizado, só pode ser obtido 

ao término de um longo processo de institucionalização, ao término do qual é Instituído 

um mandatário, que recebe do grupo o, poder de fazer o grupo (BOURDIEU, 1990, p. 

166). 

  

Neste contexto que as revistas Carta Capital e Veja serão analisadas. A Carta Capital 

nasce em agosto de 1994 após uma série de tentativas de Mino Carta (atual editor), seu publisher 

ainda hoje, no chamado período dos Jornalistas Revolucionários, caracterizados pela política 

de esquerda e militância. Em sua essência, a linguagem é baseada nas teorias de John Maynard 

Keynes, economista que ajudou a equacionar a crise de 1929 nos Estados Unidos, após propor 

a o fomento da produção, forte regulação governamental do capital e uma cartilha que incluía 

medidas contra o desemprego e a miséria social. (FONSECA, 2005, p. 37-38) 
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A revista conta com uma tiragem de 75 mil exemplares semanais, auditados pelo 

Instituto Verificador de Circulação (IVC) do mercado Brasileiro, com cerca de 230 mil leitores, 

de acordo com os dados dos Estudos Marplan/EGM. 

A Veja é fundada em 11 de setembro de 1968, surge como uma alternativa as revistas 

convencionais e busca seguir linhas semelhantes a The Time. Inicialmente dirigida por Mino 

Carta (Criador e editor da Carta Capital). Veja buscava seu espaço no mercado por meio de 

editorias diferenciadas, entrevistas e encartes interessantes para a população, nessa época as 

páginas amarelas se consolidam e o caderno de economia. No entanto, seu distanciamento com 

o Regime Ditatorial durou até 1965, época em que Mino Carta é demitido pela Editora Abril, 

como uma forma de conter a pressão militar. A partir de então a Veja se alia ao regime. (MIRA, 

2001, p.215). 

Em meados de 2017, o magazine tem circulação média mensal de 1 milhão e 200 mil 

exemplares, sendo que 75% (900 mil unidades) correspondem a assinaturas. Estima-se que o 

total de leitores chegue a 6,7 milhões de pessoas, de acordo com dados da própria Veja. A maior 

parte dos leitores pertence às classe A e B (72%), sendo 23% da classe A e 49% da classe B. 

Neste sentido, serão vistos a seguir os impactos da linguagem econômica em cada 

revistas que como reverbera para o entendimento da população, tomemos como momento para 

estudo a crise de 1999 no governo de FHC. 

 

1999: Crise no governo de Fernando Henrique Cardoso 

 

Em 1999, o governo do tucano Fernando Henrique Cardoso viveu uma das piores crises 

financeiras da história do País, uma brusca desvalorização do real decorrente de uma abertura 

econômica para os estados unidos, por meia da alteração de cotação do dólar, e de ações 

macroeconômicas desenvolvidas durante os anos de 1997 e 1998 para controle da inflação. As 

consequências foram a sangria do dólar e a vulnerabilidade financeira.  

 Desde 1998, a Imprensa brasileira estava atenta as ações tomadas por FHC. A Carta 

Capital lançou em 25 de novembro de 1998 a edição 87, que continha detalhes do escândalo de 

grampos no BNDES, relevando um esquema de favorecimento, na privatização do Sistema 

Telebrás, um consorcio para unificar o banco de investimentos Opportunity de Daniel Dantas, 

e a Telecom-Itália. Nos áudios FHC mostra consentimento em tocar as privatizações, até porque 

contava com o apoio das empresas. “A imprensa está muito favorável, com editoriais”, diz o 

então ministro das Comunicações, Mendonça de Barros, a FHC. “Está demais, né? Estão 

exagerando, até”, responde o ex-presidente. 



 

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

 

 10 

 Uma série de outras edições que antecederam a crise de 1999 mostram que o colapso 

financeira era previsível. A carta capital, visivelmente contraria ao governo e as políticas de 

FHC desde o início do mandato faz publicações contrárias ao atual presidente exaltando as más 

consequências de suas ações econômicas. Por exemplos 18-02-1998 edição número 67 

“Privatização na Marra”; 27-05-1998 número 74 “Onde vai o capitalismo brasileiro?”; 30 -05-

1998 “ Brasil: a maior lavagem de dinheiro do mundo”; 10-06-1998 número 75 

“Neoliberalismo em cheque”; 24-06-1998 “Eu ou o caos” (foto de FHC); 16-06-1998 “O custo 

da miopia” (caricatura de FHC);  entre outros. 

 A edição de 3 de fevereiro de 1999 a revista alerta “Quebramos” com os dizeres 

“Previsão para o Brasil de FHC em 1999: inflação de 50%, dólar a R$ 2,34, recessão de 4% e 

risco de moratória.” assinalava, assim, o ápice da crise financeira,   

 

A moeda começou a perder o valor 12 dias após a vitória do tucano nas urnas, uma 

tendência que se acentuou em janeiro de 1999, quando o Banco Central abandonou o 

regime de câmbio fixo, passando a operar em regime de câmbio flutuante, o que 

efetivamente colocou fim no Plano Real como concebido no governo de Itamar Franco 

(PMDB). A análise publicada por Carta Capital mostrava que a desvalorização da 

moeda, em combinação com as mudanças estruturais realizadas anos antes por conta da 

supervalorização da moeda, da abertura comercial e da ausência de controle sobre 

preços internos, provocaria uma alta generalizada de preços e aumento brusco nas 

dívidas pública e privada. Para piorar, uma segunda reportagem de Carta Capital 

mostrava que uns poucos investidores souberam com antecedência da desvalorização 

planejada pelo governo FHC e compraram um volume anormal de dólar futuro dois dias 

antes de a moeda nacional começar a perder valor.” (CARTA CAPITAL, 2014) 

   

A revista abordou a crise econômica de forma profunda, durante o ano de 1999 várias 

edições especiais foram produzidas com fontes de nível 1.  Apesar disso, os assunto de nível 

microeconômicos ficaram a parte das coberturas jornalísticas, ocorrendo assim, uma falha no 

diálogo com a população, atendendo em sua maioria fatores macroeconômicos, as informações 

voltadas para público, em geral, se resumiram em alguns tópicos menores, como em 15 de 

setembro de 1999 , na edição 106, página 36, a reportagem “A inflação no estomago”, possuía 

um tópico referente a alta no preço dos alimentos, e alertava: “A renda do trabalhador caiu 

4,1%, no primeiro semestre segundo o IBGE, e só no mês de julho foram fechados 140 mil 

postos de trabalho (...) Em agosto, o custo de vida medido pelo Índice de Preços do Consumidor 

da FVG subiu 0,7% (...) A alta foi bem mais expressiva, no entanto nos grupos de preços de 

alimentos, transporte popular e gás com peso significativo no orçamento da ampla maioria da 

população com baixa renda, de acordo com dados do Dieese. (...) A alta de preços da cesta 

básica atingiu 5,76% em Curitiba, 5,25% em Florianópolis, 4,73% em Vitória, 4,68% em Belo 
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Horizonte, 3,74% em Salvador, 3,49% no Rio de Janeiro e 3,11% em São Paulo. (...) A 

participação expressiva dos reajustes dos alimentos básicos em agosto no aumento acumulado 

do ano evidencia a inflação”. 

Em 7 de julho de 1999, na edição 100, página 21, a reportagem “Brasil CA, saudades 

do começo do século, quando o pais crescia 4% ao ano” é uma crítica evidente a FHC, onde 

alegava que a política do presidente era regressiva e estava fazendo o país caminhar para trás, 

no tópico “Povo Assustado” ele destaca: “O endividamento elevado parou o País e tornou a 

população assustada”, resumiu em seu discurso no MAM o empresário Paulo Cunha, presidente 

do conselho de administração do Grupo Ultra e um dos fundadores da Iedi, naquela noite que 

marcava a chegada do inverno. “O governo federal cometeu tantos equívocos em sua política 

econômica que o Brasil se tornou um país sem esperanças.” Boa frase para sintetizar um século 

que, para o povo brasileiro, teve a infelicidade de começar com Campos Salles e terminar com 

Fernando Henrique Cardoso”. 

Nos anos 2000, apesar da aparente estabilização da economia, o brasileiro ainda sofria 

com as altas no preços e a desigualdade social. A edição 120 de 12 de abril de 2000, retrata o 

especial “Salário Mínimo: Baixo Nível”, uma matéria produzida pelo grupo Lafis (pesquisa e 

investimentos em ações na américa latina), cujo gancho é “O reajuste de 10% desejado por FHC 

se ajusta ao FMI, mas não à régua da distribuição de renda. Se fosse de 93%, não haveria 

descontrole nas contas públicas”. Outra vez afirmando o posicionamento da revista contrário as 

ações tomadas pelo presidente, a reportagem abordar questões econômicas técnicas como os 

impactos do deflacionamento do salário mínimo, os impactos das mudanças no cálculo do IGP, 

relações com outros períodos históricos e a indagação final: “O que seria um salário mínimo 

justo?”, dessa forma, a revista apresenta suas análises e soluções as atitudes tomadas pelo 

presidente, evidenciando o descaso com a população.  

Portanto, mesmo pendendo para o lado do trabalhador, a revista peca em abordar os 

assuntos microeconômicos realmente impactantes na vida da população. Construindo uma 

retórica que da mesma forma que outros meios de comunicação, atendia apenas as classes mais 

altas. O trabalhador comum não fazia parte das discussões nacionais, a linguagem escolhida 

reflete uma preocupação com uma elite intelectual. 

              A Veja, desde as edições iniciais de 1999 abordou questões técnicas da crise enfrentada 

pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. “O mundo em pânico” inaugura o que 

podemos chamar de uma pré-estruturação da crise que vem a tomar o Brasil. Como mencionado 

anteriormente, o escândalo de corrupção dos grampos da BNDS, na edição 1573 de 16 de 

novembro de 1998 “ Tucanos na mira: o que há por trás disso” a revista assume seu 
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posicionamento quanto aos partidos ditos tucanos (explicação rodapé) na matéria “Fita, papéis 

e crise: grampos do BNDES e documentos acusando a cúpula tucana de possuir uma conta no 

exterior agitam os políticos em Brasilia”, assinada por Expedito Filho, caracteriza FHC “O 

presidente acha um desrespeito com ele e com o cargo que ocupa ser conduzido à posição sem 

que uma única prova consistente tenha vindo a público até o momento. Foram distribuídos até 

agora documentos notoriamente fraudados.” Logo em sequência na edição 1563 de 9 de 

setembro de 1998 “A fuga dos dólares: 8 milhões saem do Brasil em 5 dias. Banco central 

dispara os juros para combater a sangria. O governo antecipa o ajuste fiscal.” A matéria “O 

brasil vai ao ataque” de David Friedland e Felipe Patury, mostra FHC despreocupado com a 

crise “FHC passou o dia conectado com o economista Chico Lopes, mas estava de bom humor 

e convencido de que o aumento dos juros teria um efeito efetivo para conter a fuga dos dólares.” 

Mesmo assim um quadro mostra os efeitos da crise internacional para os países – exime o brasil 

– “fuga de dólares, Desemprego, Recessão”. 

             Em 7 de Outubro de 1998 na edição 1567 a revista alerta “Agora é guerra: o desafio do 

FHC é impedir que a crise afunde o Brasil do real. A mexida secreta na previdência. As outras 

medidas que vêm por ai.” Novamente figura do presidente é exaltada, com uma mística 

construída ao redor de seu personagem, a matéria assinada por Expedito Filho “Teste de 

Estadista: a gravidade da crise econômica e a urgência das reformas vão pôr a prova FHC no 

segundo mandato, em que ele terá de optar entre a grandeza e o esquecimento.” No texto coloca-

se em xeque as próximas ações do presidente que segundo a revista “liquidou a inflação 

endêmica que desafiou todos os seus antecessores, garantiu a estabilidade da moeda, 

modernizou muito o país e elevou o padrão da política nacional. Colocou o Brasil na agenda do 

mundo civilizado, pela primeira vez, como uma solução não um tradicional mescla de assuntos 

pitorescos e problemas. Não é pouca coisa.” E continua “(...) FHC torna-se um líder cujo 

prestigio transborda as fronteiras nacionais. Internamente, instala-se no imaginário popular 

como um dos presidentes do século (...)” nesta mesma edição outra matéria realça a postura da 

revista, em “E agora, companheiro” de Marie Sabino, Lula havia acabado de perder o primeiro 

turno para FHC, a revista expõem sua posição a abordagem que dá a ideologia do PT “A 

ideologia que deu origem ao PT e ainda alimenta seu discurso, virou um anacronismo, não dá 

conta das transformações por que passaram o país e o mundo na última década desse século. 

Um sistema igualitário que dê a cada um de acordo com sua necessidade e tome de cada um 

conforme sua capacidade, para repetir a fórmula marxista, continua a ser um bom slogan na 

hora de agitar uma assembleia ou um comício. Mas esse tipo de retórica se revela um castelo 

de cartas quando confrontado com a pergunta que qualquer dona de casa sem formação politica 
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sabe fazer: e quem vai pagar a conta companheiro?” ainda enfatizando que a trajetória de lula 

pouco peso tem para seu estilo de governo. A revista já dava a vitória de FHC como certa – “à 

espera da vitória” por Expedito Filho – e as reformas propostas pelo presidente – “ A pancada 

que vem por ai: O ajuste fiscal de FHC vai pegar pesado a aposentadoria dos servidores públicos 

e aumentar os impostos sobre o cheque.” Por Antenor Nascimento Neto e Leonel Rocha– no 

entanto eram abafadas e justificáveis – “O que o povo quer: pesquisa mostra que os brasileiros 

estão otimistas, quere reformas e cobrarão resultados do governo.” Por Thales Guaracy. 

              Em 20 de Janeiro de 1999 a edição 1581 traz na manchete os dizeres “Manobra correta 

ou desastre a vida?” com a reportagem “Brasil piscou: em atraso com as reformas e pego pela 

síndrome Itamar, o governo perde credibilidade rapidamente e libera câmbio.” Destaca a ação 

do governo de deixar a cotação do real flutuar, no entanto a euforia inicial logo passou, os gastos 

não param de crescer e as perdas de dólares são cada vez maiores “O governo deu seu lance, 

que foi bem aceito. Todo mercado agora está focado no congresso.” Outra caracterização, na 

tentativa de tornar o presidente uma figura mais acessível “Ele está abatido: desde que decidiu 

mudar o câmbio, FHC está vivendo seus piores dias no poder.” Ao lado de sua foto “FHC tenta 

romper a solidão do palácio, e recuperar o bom humor.” E contra mão a figura de Itamar Franco 

aparece com a manchete “Ele está radiante: as notícias alarmantes estão soando como música 

aos ouvidos de Itamar franco.” Escritas por Expedito Filho e Mario Sabino respectivamente. 

             Em 3 de fevereiro de 1999, a edição 1583 “Até onde vai o pânico: A expectativa sobre 

o recuo do dólar. A lição que vem da Ásia. Os bastidores da crise em Brasília.” As matérias são 

pessimista quanto a situação da crise no Brasil “O dólar poderá crescer: a praça acha que a 

cotação está batendo o teto, não vale a pena cobrar a moeda e os especuladores começam a 

perder folego.” Assinada por Antenor Nascimento e João Sorima. “Crise no vizinho: crise 

brasileira causa terremoto na eficiente economia argentina.” Assinada por Ernesto Bernardes. 

“Ecos do passado: crise cambial deixa a economia parecida com a dos tempos da inflação alta 

e salários baixos.” Assinada por Alexandre Secco e Esdras Paiva. 

             “Você é o bolso da vez: novo pacote do governo pode afastar dragão da inflação, mas 

o preço a pagar é mais recessão e desemprego.” É a manchete da edição 1590  de 10 de março 

de 1999. Assinada por David Friedlander e João Sorina Neto “ O custo de domar o dragão: o 

pacote linha dura do governo vai provocar mais desemprego e recessão para evitar o pior dos 

males: a inflação.” A matéria mostra que cenário da economia brasileira está em uma crise 

difícil de ser contida, no entanto, não responsabiliza o presidente, pelo contrário, constrói-se 

uma mística de salvação e esforço para conter os embargos econômicos. A revista apostas, por 

meio da fala de especialista, nas medidas que serão adotadas por FHC, no entanto, outra vez, 
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apenas um tópico em todos os meses que se passaram pode ser considerado uma conversa com 

o público, em uma abordagem microeconômica “Á sombra da crise: como a instabilidade afeta 

o salário, os negócios e a vida de gente que nem sabe o que é banda cambial.” Assinada por 

Cintia Valentin e Franco Lacomini. “Wall Street reina: os benefícios e os riscos que a 

globalização impõem aos emergentes.”  

               As edições que se seguiram pouco falaram da crise ou apresentarem resultados ao ela, 

o assunto volta a estampar as capas da Veja nos anos 2000, em 2 de fevereiro de 2000 a edição 

1634 “A ameaça do capital estrangeiro é real?”, 26 de julho de 2000 edição 1658 “A sombra de 

FHC: as ligações e os negócios do assessor estão fazendo um estrago na imagem do 

presidente.”, 9 de agosto de 2000, edição 1661 “Os bastidores da crise: até que ponto o governo 

foi atingido pelo caso Eduardo Jorge e quais as chances de recuperação”. 

             A revista Veja, conforme demonstrado, se posiciona pró-regime FHC, no entanto, da 

mesma forma que a Carta Capital, não atende as necessidades da população quando aplica a ela 

a responsabilidade pelo entendimento dos fatos apresentados. A ideologia é demonstrada no 

jogo de poder pela detenção da verdade. O Jornalismo Econômico foca nas disputadas 

ideológicas e políticas representando o conceito de Bourdieu para os instrumento de poder 

simbólico.  

 

 

Considerações Finais  

 

 Ambas magazines pecam no que diz respeito à população, já que não utilizam da 

premissa do jornalismo microeconômico para basear suas abordagens no momento em questão. 

No entanto, os conceitos de Bourdieu foram evidenciados com a meta de indicar que a 

linguagem e os códigos são instrumentos utilizados pelos veículos para consolidar seu poder 

simbólico. Tanto em Carta Capital “Previsão para o Brasil de FHC em 1999: inflação de 50%, 

dólar a R$ 2,34, recessão de 4% e risco de moratória”, quanto em Veja “liquidou a inflação 

endêmica que desafiou todos os seus antecessores, garantiu a estabilidade da moeda, 

modernizou muito o país e elevou o padrão da política nacional. Colocou o Brasil na agenda 

do mundo civilizado, pela primeira vez, como uma solução não um tradicional mescla de 

assuntos pitorescos e problemas (...)”. Constroem um discurso para exaltar os interesses das 

próprias empresas, da mesma forma que convergem entre si em questões ideológicas.  

 A crise de 1999 apresentou impactos relevantes na vida da população, como 

desemprego e perda do poder de compra, algo que, como constatado anteriormente, ganhou 

pouca atenção nas mídias nacionais. Em apenas alguns raros momentos durante o ano de 1999, 
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a abordagem microeconômica é relevante para ambas as revistas. O foco em assuntos de cunho 

macroeconômicos, portanto, é importante para questões de poder simbólico apresentado ao 

longo deste trabalho - para consolidar um discurso sobre a população comum, e portanto, uma 

segregação social. 

 Sendo assim, pode-se notar que o Jornalismo Microeconômico deveria ser alvo das 

coberturas do período, uma vez, que ele sim, conversa com o trabalhador e traz informações 

relevantes para sua vida. Já consolidar uma abordagem da macroeconomia é um retrato da 

atenção ao grande empresariado, que possui o discurso de verdade, através do Economês. Está 

linguagem técnica e elitista transforma o jornalismo em um instrumento de poder de grandes 

corporações, e exime de sua responsabilidade final de informar de modo democrático.  
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