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Resumo 
Este artigo tem o objetivo de verificar e comparar os enquadramentos noticiosos 
apresentados pelo Jornal Nacional e pelo Jornal da Record ao ser abordada a nova lei de 
terceirização. São analisadas de que maneira as narrativas apresentam o tema ao 
público, de modo a identificar se contribuem para a construção de um jornalismo que se 
volta ao esclarecimento da questão junto à sociedade. O resultado obtido nesta análise é 
que os dois maiores telejornais do País evidenciam o silenciamento de posicionamentos 
críticos num assunto público de relevo para a população brasileira, com o intuito 
respaldar o projeto de terceirização do governo Temer e dos grandes grupos 
empresariais. 
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Introdução 

 Mesmo com o advento das novas tecnologias, principalmente da internet, a 

televisão ocupa lugar de destaque na sociedade brasileira. As causas disso são variadas, 

mas neste momento citamos duas delas, ainda que de maneira superficial. A primeira 

tem relação com o próprio desenvolvimento da sociedade, em termos de letramento e 

educação. A segunda, já efeito desta primeira, tem relação com a forma pela qual nosso 

sistema de mídia se estruturou, resultando em um modelo altamente eletrônico e 

comercial. É razoável declarar que no Brasil há uma população dependente, sim, da 

televisão, sendo esse consumo alicerçado nos pilares do entretenimento e da 

informação. 

                                                
1  Trabalho apresentado no DT1 – Jornalismo/ GP Telejornalismo do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa 
em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2  Pós-Doutor em Comunicação pela Universidade da Beira Interior/Covilhã/Portugal (2015) e professor 
adjunto do Departamento de Comunicação Social e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 
Universidade Federal de Pernambuco. Email: hclrocha@gmail.com 
 
3  Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Federal de 
Pernambuco. Email: marianabanja@gmail.com 
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 Neste estudo, é a TV como veículo de informação noticiosa que nos interessa, 

em específico o telejornalismo. É por meio dele que a maioria absoluta da população 

acompanha e participa dos acontecimentos da vida pública, bem como baseia suas 

noções de realidade. É por meio do telejornalismo que as pessoas acabam criando suas 

referências de mundo e de como se mover nele. Está no telejornalismo formas de 

organizar a vida, de dar ordem ao caos, de ser um lugar de referência para as pessoas 

(VIZEU, 2008).  

 Que tipo de dimensões esteve o cidadão a receber das narrativas telejornalísticas 

a respeito da nova lei de terceirização? É justamente acerca desta problemática que nos 

debruçamos, para verificar quais os enquadramentos noticiosos apresentados nas 

notícias e o que eles evidenciam e/ou silenciam nas narrativas. 

 

A TV, o telejornalismo e os telejornais 
 
 Primeiramente, a escolha por direcionar esta pesquisa à TV e ao telejornalismo 

tem justificativa quantitativa. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios 20134, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a televisão 

está presente em 97,2% das casas brasileiras.  

 De acordo com a Pesquisa Brasileira de Mídia (PBM) 20165, a televisão segue 

como meio de comunicação predominante no país. Encomendada pela Secretaria de 

Comunicação Social da Presidência da República, o diagnóstico revela que a TV é o 

meio de comunicação mais acessado pelos entrevistados, sendo mencionada pela quase 

totalidade da amostra. 
Pouco mais de três quartos dos entrevistados assistem TV todos os 
dias da semana. O acesso é mais frequente entre segunda e sexta-feira, 
e o tempo médio de acesso supera as três horas diárias. As emissoras 
da TV aberta são as mais assistidas, principalmente a Rede Globo 
(PBM, 2016, p. 33). 

 

 Isto posto, asseguramos que é pela televisão que grande parte da população tem 

acesso a bens simbólicos, sejam eles de entretenimento ou informativos. Nesse 

contexto, portanto, é que se insere o telejornalismo. É através dele que se tem acesso às 

notícias de forma mais barata, cômoda e confiável. 

                                                
4 http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2013/ . Acesso em 
12 de julho de 2017. 
5 http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-
contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2016.pdf/view .Acesso em 12 de julho de 2017.  
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Também foi avaliado, no presente estudo, o grau de confiança nas 
notícias que circulam nos diferentes meios de comunicação; mais da 
metade dos entrevistados que assistem TV confiam sempre ou muitas 
vezes nas notícias veiculadas por esse meio (PBM, 2016, p. 33). 
 

 Para além da relevância “quantitativa” da TV, começa a ser demonstrada a 

importância qualitativa do meio, em especial no que toca aos telejornais, o que reforça 

então a opção por este meio e por este gênero. 

 Justificando qualitativamente este caminho, salienta-se o papel político que 

assumem – a TV e os telejornais - ao longo da história. Inconcebível não expor que as 

emissoras de televisão no Brasil se consolidam como veículo de massa no contexto da 

ditadura militar, quando vivenciam período de intensa expansão. 

 Em especial, a TV Globo – e, nesta ocasião, adiantamos nosso interesse em 

analisar as narrativas do Jornal Nacional, o telejornal mais assistido do país – possui 

uma trajetória marcada por polêmicas. Gomes (2012) destaca que o Jornal Nacional é 

resultado da articulação entre os interesses da elite brasileira e do governo militar. 

Juntos e em torno da rede, puderam aliar ideais de modernização e de integração 

nacional, essenciais aos planos dos governos militares.  

 A autora ainda acrescenta que essa articulação entre a TV Globo e a elite 

brasileira e os militares fica mais evidente nas décadas de 60 e 70 do século passado, 

quando começa a se consolidar um mercado cultural no Brasil. E vai resultar em “(...) 

uma dinâmica em que os empresários se submetem politicamente ao governo militar, 

enquanto procuram consolidar sua independência econômica” (GOMES, 2012, p. 48). 

 Anteriormente, teve origem a Record TV. Fundada em 1953 pelo empresário e 

comunicador Paulo Machado de Carvalho, a emissora que é comercial e aberta, como a 

Globo, começou tendo programação voltada aos programas de auditório, com realce 

para os musicais. Os festivais foram o grande sucesso na década de 1960. Nos 

primórdios da década de 1990, começou a ganhar contornos nacionais, logo após ser 

comprada por Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus.  

 Desde então, a rede ampliou a inserção na audiência brasileira, tornando-se a 

segunda maior do país, motivo pelo qual a pesquisa optou por estudar o seu telejornal 

da noite, o Jornal da Record6, descrito pela emissora da seguinte forma:  

                                                
6  https://www.terra.com.br/diversao/tv/blog-sala-de-tv/entre-altos-e-baixos-jn-termina-2015-
ainda-imbativel-no-ibope,e1ffad88d0a164499b8d5564396971a0pfogf12b.html . Acesso em 9 de junho de 
2017. 
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Confiável, ágil, moderno, grandes reportagens e séries especiais. Uma 
equipe competente, dedicada e afinada. Assim é o Jornal da Record. 
Na bancada Celso Freitas e Adriana Araújo. Com toda força e 
credibilidade do jornalismo verdade da emissora, o Jornal da Record 
traz a notícia cada vez mais perto do telespectador. Nossos repórteres, 
cinegrafistas, editores e toda a equipe técnica estão empenhados para 
fazer um telejornal que o público possa confiar. Sem máscaras e 
imparcial (R7, 2017). 

 

 Portanto, voltar-se à televisão e ao telejornalismo é estar diante de um objeto de 

investigação que permite analisar formas de comunicação e influência de poder no país. 

“Há uma constante e sistemática troca de benefícios e favores entre os dois lados que, 

até por força dessa profunda relação, acabam quase sempre ficando do mesmo lado” 

(PORCELLO, 2008, p. 48). 

 

Por que falar da nova lei de terceirização? 

 A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei nº 4302/1998, em 22 de 

março deste ano, a alterando a legislação sobre terceirização de mão de obra no país. A 

escolha pelo assunto deve-se, primeiramente, ao fato de que, por se tratar de uma 

mudança legislativa com impacto direto no ordenamento jurídico no que se refere aos 

direitos sociais e aos do trabalhador. 

 Uma segunda razão tem lastro na abrangência da repercussão do assunto na vida 

das pessoas. Atualmente, ocupam postos terceirizados no país cerca de 13 milhões de 

empregados. Ainda, de acordo com o IBGE, a população economicamente ativa do país 

- parcela do contingente populacional que representa todas as pessoas que trabalham ou 

que estão procurando emprego - gira em torno de 100 milhões de pessoas. 

 Por fim, ainda motivou a escolha do tema da pesquisa a própria atualidade do 

assunto, tendo em vista que a lei foi sancionada no dia 31 de março e que recentemente 

foi aprovado e sancionado um projeto de reforma trabalhista, colocando ainda mais em 

evidencia os temas relacionados ao “trabalhismo”. 

 

Método 

 É objeto de análise uma amostra do Jornal da Record dos dias 21, 22, 23, 24, 25 

e 27 de março. Nesse mesmo período, referente ao Jornal Nacional, já foi analisado na 

pesquisa A nova lei de terceirização e as notícias na TV: uma reflexão sobre o 
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enquadramento dos personagens nas narrativas do Jornal Nacional7. Assim sendo, a 

análise do corpus do Jornal da Record seguirá o mesmo parâmetro da pesquisa anterior, 

a fim de possibilitar a comparação dos enquadramentos verificados.  

 A opção pela véspera (dia 21) e por dias seguintes (23, 24, 25 e 27) ao fato é 

exatamente auxiliar na recomposição do acontecimento jornalístico, bem como do seu 

enquadramento. Recorreu-se à da Análise de Conteúdo (AC) em Jornalismo. 

Embasamo-nos na perspectiva de Herscovitz (2010, p. 123), quando diz que a análise 

conteúdo “pode ser utilizada para detectar tendências e modelos na análise de critérios 

de noticiabilidade, enquadramentos e agendamento”. 

 Igualmente como realizado no estudo anterior, acrescentou-se à AC a análise 

complementar baseada nas categorizações por fonte, consoante a classificação proposta 

por Lage (2001). Através dela, acreditamos encontrar tendências de enquadramentos. 

Propomos então uma AC composta com dados qualitativos e quantitativos. 

 Para cada dia analisado, foi usada uma ficha, contendo as chaves: tempo total do 

telejornal; se falou ou não sobre o tema da terceirização; se falou, por quanto tempo foi; 

se, em falando, houve menção na escalada8; se, em falando, houve menção em 

passagem de bloco9. Outro grupo de chaves trata do formato da menção. É preciso 

verificar como se falou sobre assunto, através de que gênero discursivo dentro do 

telejornal: Matéria10; Nota Coberta11; Nota Pelada12. Se, em sendo Matéria, ver se fez 

uso de Infográfico13 e de Personagem14. 

 Sobre o uso de entrevistados, registramos as categorias de Crédito usado; o 

tempo de fala; a classificação da fonte (oficial/empresarial/individual/espontânea/etc); e 

se ela se posiciona contra ou a favor da mudança legislativa.  
                                                
7  Trabalho apresentado ao Intercom NE 2017. Disponível em: 
<http://www.portalintercom.org.br/anais/nordeste2017/resumos/R57-0864-1.pdf> Acesso em 12 de julho 
de 2017. 
8  http://jornal.metodista.br/tele/manual/glossario.htm. Glossário Telejornalismo. Acesso em 12 de 
julho de 2017. 
9  http://jornal.metodista.br/tele/manual/glossario.htm. Glossário Telejornalismo. Acesso em 12 de 
julho de 2017. 
10  http://jornal.metodista.br/tele/manual/glossario.htm. Glossário Telejornalismo. Acesso em 12 de 
julho de 2017. 
11  http://jornal.metodista.br/tele/manual/glossario.htm. Glossário Telejornalismo. Acesso em 12 de 
julho de 2017. 
12  http://jornal.metodista.br/tele/manual/glossario.htm. Glossário Telejornalismo. Acesso em 12 de 
julho de 2017. 
13  http://jornal.metodista.br/tele/manual/glossario.htm. Glossário Telejornalismo. Acesso em 12 de 
julho de 2017. 
14  http://jornal.metodista.br/tele/manual/glossario.htm. Glossário Telejornalismo. Acesso em 12 de 
julho de 2017. 
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Análise 

 Em ambos os telejornais, foi registrada apenas duas menções ao tema da nova lei 

de terceirização. O Jornal Nacional destinou, considerando o tempo das seis edições 

(3h21min46seg), 2min59seg ao assunto, o que equivale a 1,47%. Já o Jornal da Record, 

cuja soma das edições aponta para o tempo total de 4h10min25seg, reservou 3min27 ao 

tema, ou seja, 1,37% do tempo total da amostra.  

 No Jornal Nacional, a primeira menção acontece justamente no dia 22 de março, 

quando da aprovação da lei. A temática se apresenta em formato de Nota Pelada. Na 

edição, não há qualquer tipo de destaque para o assunto nos espaços privilegiados da 

Escalada15 e das Passagens de Bloco do noticiário. Registra-se que, neste dia, a edição 

do telejornal teve duração de 24'57'', sendo dedicados ao assunto 43’’. O jornal neste dia 

teve três blocos, e a nota sobre o assunto foi lida no começo do último deles. Em termos 

percentuais, a menção à terceirização registrou 2,87% do tempo total do telejornal. 

 A segunda menção feita ao tema das novas regras da terceirização ocorre no dia 

seguinte à aprovação, em 23 de março. Nesta edição, cuja duração foi de 19'59'', o 

assunto mereceu reportagem de 2'20''. Percentualmente isso corresponde a 11,67% do 

tempo total da edição. Atendeu, portanto, ao formato de Matéria, sendo exibida no 

segundo bloco do telejornal, após destaque na Escalada e na Passagem de Bloco. 

 No Jornal da Record, a primeira menção registrada ocorreu no dia 23 de março, 

um dia após a aprovação da Câmara, numa Matéria de 2’09’’, de um total de 53’. 

Percentualmente, tal valor corresponde a 4,05% do total do tempo da edição do dia. Foi 

exibida logo no primeiro bloco e teve destaque na Escalada. A segunda menção feita 

por este telejornal foi feita no dia 27 de março. Ela preencheu o formato Matéria, com 

duração de 1’18’’. Ocupou 2,65% do tempo total do jornal no dia. Foi exibida no 

segundo bloco, não sendo referenciada nem na Escalada nem na Passagem de Bloco. 
    Tabela 1 – Análise Geral – Jornal Nacional 
 
Edições por 
data 

Tempo 
Total 

Tempo 
destinado 
ao tema 

Destaque 
por 
“escalada” 

Destaque por 
“passagem de 
bloco” 

Formato da 
veiculação do tema 

Infográfico 

21/3 44'22'' - - - - - 
22/3 24'57'' 39” - - Nota Pelada - 
23/3 19'59'' 2'20'' Sim Sim Matéria Sim 
                                                
15  http://jornal.metodista.br/tele/manual/glossario.htm. Glossário Telejornalismo. Acesso em 12 de 
julho de 2017. 
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24/3 42'06'' - - - - - 
25/3 31'32'' - - - - - 
27/3 39' - - - - - 
 
    Tabela 2 – Análise Geral – Jornal da Record 
 
Edições por 
data 

Tempo 
Total 

Tempo 
destinado 
ao tema 

Destaque 
por 
“escalada” 

Destaque por 
“passagem de 
bloco” 

Formato da 
veiculação do tema 

Infográfico 

21/3 51'28'' - - - - - 
22/3 28'19'' - - - - - 
23/3 53'00'' 2'09'' Sim Não/Exibida no 

1 bloco 
Matéria Sim 

24/3 48'19'' - - - - - 
25/3 20'04'' - - - - - 
27/3 49'15'' 1'18'' Não Não  Matéria Não 
 

 Com relação aos entrevistados, no Jornal Nacional, como só no dia 23 de março 

houve a produção de Matéria, apenas aqui foi possível aplicar as segundas chaves de 

análise e relacioná-las à classificação das fontes. 

 Na reportagem, há uma primeira fonte, o deputado federal Laércio Oliveira 

(Solidariedade-Sergipe). Ele é o relator do Projeto. Enquadramos como fonte 

oficial/favorável à mudança da Lei. A sonora dura 23''.  
Nos próximos seis meses, nós teremos uma diminuição do 
desemprego no país. Por que? Porque vai existir segurança jurídica 
agora. O empresário vai ter condição de terceirizar atividades que ele 
antes não gostaria de fazer, porque ele passa a ter segurança jurídica. 
Isso é o que o Brasil precisa (OLIVEIRA, 2017). 

 

 A segunda fonte usada na matéria é Pedro Capanema, creditado como consultor 

jurídico da Firjan, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Ele fala por 

17'' e, em resumo, acredita que o projeto beneficiará o trabalhador, porque a Lei vai 

exigir que as empresas sejam bem estruturadas. Enquadramos como fonte empresarial/ 

favorável à mudança da lei. 
As empresas que terceirizam, elas tem que comprovar que são sólidas. 
A terceirização se dá em serviços especializados e você tem também a 
possibilidade que o empregado cobre aqueles direitos trabalhistas, não 
só de uma empresa, mas como também da empresa que recebeu o 
serviço (CAPANEMA, 2017). 
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 A terceira fonte é chamada pela repórter (Zileide Silva) de “economista” e foi 

creditada ao professor de Relações do Trabalho da USP José Pastore. Ele sustenta sua 

argumentação por 12'' e afirma que a terceirização irrestrita não vai reduzir salários. 

Enquadramos como fonte especializada/ favorável à mudança da lei. 
Esse projeto vai estimular as empresas a entrar em novos negócios e 
expandir as suas vagas e, portanto, aumentar a oferta de postos de 
trabalho, criando emprego, que é um outro grande benefício para o 
trabalhador (PASTORE, 2017). 
 

 

   Tabela 3 – Detalhamento por entrevistado – Jornal Nacional 

Edição 23/3 Créditos Tempo de fala Categoria da fonte A favor ou contra 
ao projeto 

Entrevistado 1 Relator do projeto 23'' Oficial Favorável 
Entrevistado 2  Consultor da Firjan 17'' Empresarial Favorável 
Entrevistado 3 Professor de relações do 

Trabalho da USP 
12'' Especializada Favorável 

 

 Na matéria exibida pelo Jornal da Record no dia 23 de março registra-se a fala 

do diretor da Confederação Nacional da Indústria (CNI) José Augusto Hernandes. Ele é 

favorável ao projeto e está categorizado como fonte empresarial. “Acreditamos que ele 

dará mais segurança para as empresas e trabalhadores” (HERNANDES, 2017).  

 O segundo entrevistado dessa matéria é o presidente da Câmara dos Deputados, 

Rodrigo Maia. Ele é defensor da nova lei e é enquadrado como fonte oficial. Tem voz 

na reportagem por 17’’ e compara a aprovação da legislação, a qual não recebeu tantos 

votos favoráveis quanto o esperado pelo governo, a um campeonato de futebol. 
É óbvio que o resultado de ontem foi o resultado do primeiro jogo pós 
pré-temporada. O importante é que foi vitorioso. E eu tenho certeza 
que nas próximas votações nós vamos jogar mais com o time campeão 
brasileiro do que um time campeão carioca, paulista ou de qualquer 
outro campeonato regional (MAIA, 2017). 
 

 O terceiro entrevistado é o presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira. Ele 

também apoia a nova lei, sendo fonte oficial. Tem voz na reportagem por 16”. Ele surge 

no momento em que a matéria diz que no Senado também há um projeto sobre o mesmo 

tema, alterando o discutido pela Câmara. “Essa casa, como eu te disse, é para revogar 

leis que estejam inadequadas e adequá-las ao momento através de um novo projeto ou 

de uma nova medida, proposta pelos senadores e aprovada pelo plenário do Senado” 

(OLIVEIRA, 2017).  
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 Na reportagem exibida no dia 27 de março, mesmo sendo uma Matéria, de 

duração de 1’18’’, não há entrevistados.  
 

Tabela 4 – Detalhamento por entrevistado – Jornal da Record 

 Créditos Tempo de fala Categoria da fonte A favor ou contra 
ao projeto 

Edição 23/3     

Entrevistado 1 Diretor da CNI 4'' Empresarial Favorável 
Entrevistado 2 Presidente da Câmara 

dos Deputados 
17'' Oficial Favorável 

Entrevistado 3 Presidente do Senado 16'' Oficial Favorável 
Edição 27/ 3     

- - - - - 
 

 

Discussão 

 Após analisar as amostras dos telejornais, ficou evidenciada que a primeira 

discussão a ser travada deveria estar relacionada ao modelo de sistema de mídia 

predominante do Brasil. Ele nos dá, de certa forma, uma possibilidade de entender os 

enquadramentos verificados nas análises.  

 Daniel Hallin e Paolo Mancici (2010), embora em seus estudos exploratórios 

tenham analisado os sistemas de mídia da Europa e América do Norte, desenvolvendo 

um olhar voltado à comparação destes sistemas em que ficou patente como eles estão 

ligados ao sistema político de cada local, tal escopo pode ser aplicado com propriedade 

sobre a realidade brasileira, pois, aqui como no hemisfério Norte, a imprensa assume 

sempre a forma e os tons das estruturas sociais e políticas em cujo seio opera.  
De forma especial, reflecte o sistema do controlo social por meio do 
qual são ajustadas as relações de indivíduos e instituições. 
Acreditamos que a compreensão destes aspectos da sociedade é 
fundamental para qualquer compreensão sistemática da imprensa 
(HALLIN; MANCINI, 2010, p. 22). 
 

 Para os autores, as lições sobre mídia estão inseridas dentro de um panorama 

maior, em que se deve avaliar também outras variáveis. 
Defenderemos que não é possível compreender os media noticiosos 
sem entender a natureza do Estado, o sistema dos partidos políticos, o 
padrão das relações entre interesses económicos e políticos, e o 
desenvolvimento da sociedade civil, entre outros elementos da 
estrutura social (HALLIN; MANCINI, 2010, p. 22). 
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 Essa percepção ampliada, de que trata o sistema midiático como parte 

influenciável por outros sistemas – e que também a estes influencia - dialoga em 

perspectiva com a perspectiva analítica de Tuchman (1983), quando afirma que os 

elementos que determinam os frames nos meios de comunicação são as empresas e as 

atitudes profissionais dos jornalistas.  

  Ao abordar as estruturas organizacionais a autora permite que façamos um 

movimento de retorno a Hallin e Mancini, exatamente ao ponto em que afirmam a 

existência de três modelos principais de mídia. São eles o Liberal, mais comum na 

Inglaterra, Irlanda e América do Norte, o Corporativista Democrático, situado 

transversalmente no Norte do continente europeu, e o Pluralista Polarizado, localizado 

nos países mediterrâneos e no Sul da Europa. 
O Modelo Liberal é caracterizado por um domínio relativo dos 
mecanismos do mercado e dos media comerciais; o Modelo 
Corporativista Democrático, por uma coexistência histórica de media 
comerciais e media vinculados a grupos sociais e políticos 
organizados, e por um papel relativamente activo mas legalmente 
limitado do Estado; e o Modelo Pluralista Polarizado, pela integração 
dos media comerciais, e por um forte papel do Estado (HALLIN; 
MANCINI, 2010, p. 25).  
 

 Embora esses protótipos tenham sido criados com base no estudo desenvolvido à 

época, sendo sugestões de tipos ideais, afinal os sistemas de mídia não são homogêneos, 

pode-se fazer uma cuidadosa transposição para a realidade observada. Neste caso, 

permite uma aproximação com a teoria de Hallin e Mancini para uma compreensão da 

coexistência complexa dos sistemas de mídia nacionais. 

 Se por um lado temos uma mídia, e no caso estudado, duas redes de televisão do 

tipo Liberal, com vieses comerciais, totalmente ligadas ao mercado, por outro, há uma 

forte tendência ao Pluralista Polarizado, sobretudo no tocante ao papel estatal de 

regulação do funcionamento da mídia. Aqui entenda-se as leis gerais de 

telecomunicações, os conselhos relacionados ao assunto, as destinações de cotas 

publicitárias, entre outros.  
Expressão máxima da concentração da propriedade no setor de 
radiodifusão, o patrimônio bilionário dos irmãos Marinho (Globo), os 
três filhos de Roberto Marinho, figura com destaque no ranking da 
revista Forbes 2015 de empresários brasileiros mais ricos. Somadas as 
suas fortunas (R$ 23,8 bilhões cada), eles ficam atrás apenas dos 
donos da AB Inbev (R$ 83,7 bilhões), embora separados ocupem o 5º 
lugar. Edir Macedo (Record), segundo do setor na lista, tem 
patrimônio estimado de R$ 3,02 bilhões, ocupando a 74ª posição; e 
Silvio Santos (SBT), R$ 2,01 bilhões, na 100ª posição. O setor de 
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mídia brasileiro é, assim, o 8º mais representativo em um ranking de 
13 setores liderado por indústria, bancos e alimentos (MARINONI; 
INTERVOZES, 2015, p. 11). 

 

 Ressalte-se ainda, como resultante da tendência Pluralista Polarizada, o jogo 

político das concessões e outorgas e, consequentemente, a alta concentração midiática 

no Brasil de canais de televisão e rádios com políticos e/ou com parentes deles. 
Além do processo de distribuição de outorgas fundado em um projeto 
de desenvolvimento conservador, o sistema brasileiro é marcado 
também pelo patrimonialismo. José Sarney (MA), Antônio Carlos 
Magalhães (BA) e Tasso Jereissati (CE) são considerados, com 
frequência, exemplos extremos de como, em alguns casos, a posição 
no interior do Estado (política) foi decisiva para a inserção no sistema 
nacional de comunicação. Posicionados privilegiadamente, presidente, 
ministro e governador se valeram de seus cargos para distribuir (e 
receber) outorgas entre correligionários e negociar acordos com os 
grupos de comunicação mais poderosos do país, além deles mesmos 
receberem outorgas. (…) O vínculo entre a concentração do poder 
político direto e dos meios de produção ideológica pelos mesmos 
indivíduos não é um fenômeno da história passada. Apesar da 
proibição expressa no Artigo 54 da Constituição, 44 dos 594 
congressistas (senadores e deputados federais) da atual legislatura 
possuem outorgas de radiodifusão em seu nome. Esses são apenas os 
documentados, não englobando os que se utilizam de laranjas. Esse 
número aumentaria bastante se o levantamento abrangesse também as 
casas legislativas estaduais e municipais, assim como os Poderes 
Executivos (MARINONI; INTERVOZES, 2017, p. 15-16).  

 

 Portanto, pode-se perceber de inconfundível como os modelos influenciam na 

forma em que são produzidas as notícias e, especificamente, a questão da concentração 

do aspecto político-ideológico que induz ao enquadramento das notícias analisadas, 

sobretudo no formato do “discurso único”. 

 Nenhuma das veiculações feitas pelos telejornais vislumbrou dar voz a qualquer 

ator dissonante ao projeto. Para não afirmar que opiniões contrárias foram totalmente 

omitidas, é correto dizer que isso apenas ocorreu na Matéria do dia 23 do Jornal da 

Record, podendo ser entendida como uma exceção que confirma a regra. estas 

informações contrárias ao projeto foram apresentadas, no entanto, pelo repórter, durante 

passagem16. 

Já as associações ligadas aos procuradores e magistrados do trabalho 
dizem que a proposta é inconstitucional, por agravar questões como o 
rebaixamento dos salários, a alta rotatividade de terceirizados, o 
elevado número de acidentes, além de prejuízos à previdência. Uma 

                                                
16  http://jornal.metodista.br/tele/manual/glossario.htm Glossário Telejornalismo. Acesso em 12 de 
julho de 2017. 
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delas encaminhou ao Planalto um pedido oficial para que o presidente, 
Michel Temer, favorável à ideia, vete o projeto (MONTEIRO, 2017). 
 

 A estrutura desse sistema de mídia, e daí foi importante a análise de dois 

telejornais de emissoras diferentes, mas ligadas à atividade comercial, aponta para 

narrativas fincadas na reprodução de informações oficias e de pontos de vista 

vinculados a grandes organizações de perfil empresarial (como no caso da Firjan e da 

CNI). São os “mesmos entrevistados” que legitimam os mesmos pontos de vista.  

 Outra perspectiva aplicada na análise foi o da Teoria da Agenda, que evidenciou 

a baixa saliência dada ao tema, mesmo levando em conta que quando isso acontece é 

dentro de um intervalo de tempo, inclusive, em que se poderia trazer o assunto por mais 

vez, para o apresentar de forma ampliada. Da forma em que está exposto, considerando 

as poucas inserções e o pouco tempo de menção, o Jornal Nacional e o Jornal da Record 

dão a entender que não há o que tensionar na problemática da terceirização, 

simplesmente porque já está decidido ou simplesmente pelo fato de não ser relevante. 

“Na sua seleção diária e apresentação das notícias, os editores e diretores de redação 

focam nossa atenção e influenciam nossas percepções naqueles que são as mais 

importantes questões do dia” (McCOMBS, 2009, p.18). 

 Mesmo sabendo da autoridade do público e assegurando que a Teoria da Agenda 

não é um retorno à Teoria da Bala Mágica/Teoria Hipodérmica, é importante salientar 

que  

(…) a Teoria da Agenda atribui um papel central aos veículos 
noticiosos por serem capazes de definir itens para a agenda pública. 
Ou parafraseando Lippman, a informação fornecida pelos veículos 
noticiosos joga um papel central na constituição de nossas imagens da 
realidade. E, além disso, é o conjunto total da informação fornecida 
pelos veículos noticiosos que influenciam estas imagens (McCOMBS, 
2009, p. 24). 

 

 A influência da mídia ainda se torna mais relevante quando aborda temáticas 

relativas aos assuntos públicos.  
No âmbito dos assuntos públicos, quanto maior é a necessidade de 
orientação de um indivíduo, mais propenso ele estará para prestar 
atenção na agenda da mídia com toda sua riqueza de informação sobre 
política e governança. Este conceito também identifica os temas que 
são propensos a passarem da agenda da mídia à agenda pública, ou 
seja, temas não intrusivos onde um indivíduo tem pouca ou nenhuma 
experiência pessoal (McCOMBS, 2009, p. 108).  
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 A respeito da necessidade de orientação o autor diz que ela é um conceito 

psicológico que descreve as diferenças individuais no desejo de obter pistas e 

informações de contexto. No funcionamento da Teoria do Agendamento, ela está 

subordinada às chaves da relevância e incerteza. “Quanto maior for a necessidade de 

orientação que as pessoas têm no âmbito dos assuntos públicos, maior é a probabilidade 

delas atentarem para a agenda da mídia” (McCOMBS, 2009, p. 94). 

 Nesse contexto, importante contribuição vem a ser a de Gramsci (1979) ao 

abordar em sua obra a inevitabilidade de um jornalismo chamado de “integral”, o qual 

seria 
 “(…), o jornalismo que não somente pretende satisfazer todas as 
necessidades (de uma certa categoria) de seu público, mas pretende 
também criar e desenvolver estas necessidades e, consequentemente, 
em certo sentido, criar seu público e ampliar progressivamente sua área 
(GRAMSCI, 1979, p. 161). 
 

 Tal espírito jornalístico vem a superar, em especial, a dicotomia da ideia entre 

público intelectualizado e não-intelectualizado, que em Gramsci está revelado nas 

noções de elite e de classe trabalhadora/subalterna. Com esse jornalismo integral, o 

autor entrevê “a possibilidade das pessoas vivenciarem um processo de aprendizagem e 

conscientização” (ROCHA; CORREIA; TELLERÍA, 2017, p. 156), por meio de 

narrativas que passam a considerar o sujeito, o público, como agente dentro de um 

sistema político, aperfeiçoando as práticas democráticas. 

 Ou ainda, como diria Goffman (2012), fazer um jornalismo sociológico “que 

procura interpretar desde as mudanças superficiais na experiência indireta 

comercialmente disponível até a natureza de nossa sociedade em geral” (GOFFMAN, 

2012, p. 39). É nesta prática jornalística que os “quadros de referência”, os 

enquadramentos, podem ser evidenciados com mais clareza e estabelecidas relações de 

interpretação, esclarecimento e transformação social, tão fundamentais para as 

democracias.  

 

Considerações finais 

 A análise das narrativas dos dois maiores jornais do país evidenciam o 

silenciamento do debate sobre uma questão pública de relevo para a população 

brasileira. O enquadramento observado demonstra a falta de comprometimento das 

redes de televisão com o esclarecimento da população, evidenciando, por seu turno, a 
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quem estão alinhadas. O projeto de terceirização é abraçado pelo governo Temer e pelos 

maiores grupos empresariais do país.  

 Inseridas em um sistema de mídia de natureza híbrida com relação aos tipos 

ideais liberal e pluralista polarizado, as abordagens, longe de apresentarem versões 

ampliadas do fato, apenas a reduzem. O fato noticioso parece que se constitui como 

notícia não pela mudança que essencialmente poderia vir a causar na vida das pessoas 

dentro de uma lógica de garantias trabalhistas, o que seria objeto, sem dúvida, dos 

conceitos de jornalismos integral e sociológico apresentados, por exemplo.  

 São notícia, sim, pela mera reprodução de atos das estruturas de poder do estado 

e do grande capital, pela dança do establishment. “Portanto, o que parece ser uma 

ameaça à nossa maneira de compreender o mundo, revela-se uma maneira 

engenhosamente selecionada de defendê-lo” (GOFFMAN, 2012, p. 38). O 

enquadramento em que é definida a realidade, portanto, funciona como uma 

manipulação, com a encenação de um pseudo-consenso, para legitimar poderosos 

interesses particulares como sendo expressão do interesse público. 
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