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Resumo 
 
Este trabalho visa fazer uma análise do jornalismo econômico no Espírito Santo, estado 
que, historicamente, esteve à margem do desenvolvimento nacional, conseguindo pouca 
visibilidade em quase todos os cenários, entre eles o econômico. Nos últimos anos, 
entretanto, o ingresso de capitais novos iniciaram um processo de alavancagem da 
economia capixaba. Realizamos um estudo nas seções de economia do jornal “A 
Gazeta”, visando verificar como o jornalismo econômico se comporta, diante destas 
mudanças e que discursos elabora sobre os fatos que narra em sua aparente isenção. 
Detectamos uma preocupação em fazer com que o público se interesse pela leitura das 
editorias de economia, mas, principalmente, pôde-se perceber uma interferência na 
elaboração de uma narrativa positiva nos novos rumos da economia local. 
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1. Introdução  
   
“Trabalha e Confia”. Este é o lema inscrito na bandeira do Espírito Santo, estado que 

desponta hoje, principalmente, no índice das expectativas de crescimento. A economia 

capixaba corre em busca de expansão e valor tentando passar a limpo um longo tempo 

de mansidão. Historicamente, o estado esteve à margem do desenvolvimento nacional, 

conseguindo pouca ou nenhuma visibilidade em quase todos os cenários, entre eles o 

econômico. 

 

As explicações para isto entrelaçam principalmente dois fatores: O Espírito Santo 

“compete”, em sua macro-região (sudeste) com os estados de maior potencial do país, 

Rio de Janeiro e São Paulo. Há também o fato de o estado ter passado por um 

desenvolvimento tardio, decorrente, muitas vezes, de questões de ordem política. Na 

implantação das primeiras indústrias, na década de 60, por exemplo, praticamente todo 

o trabalho foi executado por empresas de outros estados. (A GAZETA, 25/04/2006).  

 

Nos últimos anos, descobertas no campo do petróleo e ampliação dos investimentos nas 

áreas de siderurgia, celulose, rochas ornamentais e pelotização, por exemplo, iniciaram 

um processo de alavancagem da economia do estado intensificando e potencializando 

novos investimentos e olhares diferentes para o pequeno e, a partir de então, promissor 

Espírito Santo. Por todos os cantos, nos setores estatal e privado, as previsões são 

altamente otimistas e a economia local já apresenta índices de crescimento que 

confirmam previsões que vêm sendo feitos nos últimos seis anos. A iniciativa privada 

depositou, e continua investindo muita confiança no estado, ciente de suas riquezas 

naturais, muitas delas ainda desconhecidas dos próprios capixabas.   

 

Este trabalho visa avaliar como o jornalismo econômico se comporta no sentido de 

significar e re-significar acontecimentos e assim construir realidades nesta área, não 

somente retratando linearmente o contexto em que ela se insere. “Aos poucos, o 

jornalismo deixa de ser um lugar de passagem, de reprodução, de um mero veiculador e 

relator dos fatos, para ser autor, protagonista de fatos de interesse público, a partir da 

investigação e da prática de um jornalismo interpretativo” (BORELLI, p. 4). 

 



 A notícia ajuda a constituir a realidade como um fenômeno social compartilhado, uma 

vez que no processo de delimitação de um acontecimento, a notícia dá forma a este 

acontecimento. Ou seja, a notícia está permanentemente definindo e redefinindo, 

constituindo e reconstituindo fenômenos sociais. (TUCHMAN,1993) 

 

“A concepção de jornalismo como espelho da realidade desconhece a dimensão 

simbólica da atividade” (VIZEU, p.1). Por acreditarmos que na economia este não-

reflexo da realidade em si provoca a construção de outras realidades muitas vezes 

perigosas e extremamente importantes para o desenvolvimento de nações inteiras é que 

nos instigamos a pesquisar este tipo de jornalismo. 

    

Segmento considerado nobre no conjunto das editorias ou seções temáticas dos jornais, 

o noticiário de economia ganhou importância e se consolidou a partir da década de 70, 

colocando em evidência negociações que antes permaneciam no domínio do privado. 

Somente pelo fato de abordar economia, esta editoria dos jornais já enfrenta um enorme 

preconceito da população. Isso ocorre porque a maioria das pessoas simplesmente não 

compreende os mecanismos sob os quais funcionam os mercados. “O sobe-e-desce das 

cotações das bolsas de valores, por exemplo, impulsionadas por razões à primeira vista 

cabalísticas, só faz aumentar a perplexidade do cidadão comum”. (BASILE, 2002, p.4). 

 

O início da trajetória do jornalista econômico, aliás, revela esta tentativa de transmitir o 

conhecimento aparentemente difícil para a população: o profissional tinha posse das 

informações oficiais e, a partir daí, debruçava-se sobre elas para entender, traduzir e 

divulgar para o público. “A ritualização da linguagem do jornalismo de economia é 

acionada ainda por uma série de palavras novas ou antigas com sentido novo, recriadas, 

expressando ações transformadoras da realidade sócio-econômica”. (QUINTÃO, 1987, 

p.105). 

 

1.2 A Globalização e a escala local/global 

 

Não podemos deixar de considerar e esmiuçar o processo de globalização da economia, 

já que entendemos ser o jornalismo especializado nesta área um dos setores em que 

estão concentrados os interesses que norteiam os fluxos de capitais em busca de 

produtividade. Sua importância é capital na configuração das disposições públicas que 



legitimarão os processos de desenvolvimento e definição dos perfis de uma economia 

em mutação. 

 

Apesar de ainda muito concentrada nesta área, a globalização já ultrapassou o âmbito 

econômico e “seus processos já não são apenas um fato, mas também uma fonte de 

definições jurídicas que tende a projetar uma configuração única supranacional de poder 

político”. (HARDT, 2004, p. 27).  

 

Atualmente, o local pode sim se constituir como espaço viável de elaboração de projetos 

políticos nacionais, regionais e locais, mas não se pode ignorar que a territorialidade da 

ação e das relações pode ser antecedida de direcionamentos originados muito além do 

local, em escala global, seja por organismos multilaterais, agentes financeiros ou ainda 

pelas grandes corporações transnacionais. O local está, assim, sujeito à lógica exógena, 

predominantemente econômica, amplamente favorecida pelas novas tecnologias de 

informação e comunicação e pelas estratégias de estabelecimento de um sistema político 

mundial dominado pelas grandes potências econômicas e militares (VIEIRA, p.1). Cada 

vez mais interesses externos e globais incidem diretamente em todas as áreas, 

investindo em ampliação de mercado, e cada vez mais as economias locais buscam se 

inserir num contexto global, apostando nos benefícios que poderá conseguir.  

 

Vista de uma forma pejorativa ou não, a globalização da economia se mantém em 

franco fortalecimento e o jornalismo acompanha este processo, evidenciando as 

transformações e as interações produzidas entre local e global. Identificar e 

problematizar estas transformações foram alguns dos objetivos de nossa pesquisa, além 

de mapear e registrar as estratégias que são utilizadas pelos atores que compõem o 

universo dos processos de decisão da atividade econômica na ocupação do espaço de 

debate e legitimação proporcionado pela mídia jornalística. 

 

Considerando que o jornalismo econômico está diretamente ligado a questões políticas, 

e tendo-se a premissa do processo global como algo não reversível (SANTOS, 2000), 

nos propomos a compreender as estratégias discursivas operadas no campo do 

jornalismo pelas diferentes vozes que se fazem presentes na articulação do local com o 

global. “O destino da globalização vai depender de como as disponibilidades e 

possibilidades serão aproveitadas pela política” (SANTOS, 2000, p.16). 



 

Tendo como papel fundamental o de tornar públicas as informações, delimitando e 

selecionando (num leque amplo de acontecimentos que este universo permite) aquelas 

que são mais ou menos importantes, o jornalismo econômico se configura como 

mediador que pode facilitar ou dificultar este processo de entrelaçamento do local com 

o global a partir das ações que acontecem num espaço público midiatizado, no qual se 

estabelecem disputas entre projetos e se busca legitimação para eles. 

 
2. Mídia e produção de discursos 

 
 

“A mídia produz discursos como os pintores pintam telas, os músicos compões músicas, 

os arquitetos projetam edifícios” (RODRIGUES, 2002, p.217). Antes de entrarmos no 

corpus específico deste trabalho, porém, faz-se necessária uma breve abordagem sobre a 

produção de sentidos desencadeada pelos discursos em circulação na mídia, a partir da 

adoção de determinadas estratégias, metodologia que está extremamente relacionada 

com nossos resultados. 

 
É fato que a atividade jornalística não se restringe a somente relatar fatos. Participar 

deles e até nortear seus desdobramentos está constantemente na pauta do que é 

desenvolvido no dia-a-dia dos jornalistas. Mas, por quê? Apesar da tão celebrada 

imparcialidade, o jornalista é um sujeito, que como qualquer outro, pensa, sente e 

interfere na realidade em que vive. Além de ser individualmente submetido a uma 

cultura, o jornalista age dentro de um campo discursivo consagrado e autorizado a 

produzir as narrativas sobre o presente, a partir de rituais e normais de procedimentos 

dados. E, se ele produz a partir do que vive, toda esta carga de valores é transmitida ao 

público, que recebe suas informações.  

 

“O processo de produção da narrativa jornalística é condicionado por um 
conjunto de fatores de ordem socioeconômica-política-lingüística, o que, de 
resto, não difere dos demais narradores empíricos de outros gêneros narrativos, 
como os escritores, poetas ou cineastas, os quais, de uma forma ou de outra, são 
também seres que atuam segundo uma ordem sociocultural”3 

 

                                                 
3 REIS, R. C. A tragédia atualizada pela mídia In: I Seminário de Pesquisa e Extensão da 
Universidade Federal do Espírito Santo, 1999, p.4). 
 



Mas, não é em isenção ou autoridade jornalística que este estudo pretende se debruçar, 

mas sim em estratégias narrativas, que está (ou frequentemente é) diretamente ligado a 

mídia. Esta, por sua vez, sustenta certa autoridade, capaz de colocar em voga uma 

pessoa, uma situação ou um assunto, seja no meio impresso, televisivo, digital, entre 

outros.   

 

Uma das características do discurso midiático é o fato de se apresentar como um 

discurso acabado e de funcionar sem intermitências nem vazios (RODRIGUES, 2002, 

p. 217). Tomemos mais especificadamente o discurso do jornalismo impresso. A notícia 

está fixa, e só é passível de mudanças no dia seguinte, diferente dos outros veículos de 

comunicação que, em rápidos “flashes” extraordinários, podem acrescentar ou corrigir 

algo que foi dito anteriormente. Isto quer dizer que, a informação, se não é “completa”, 

pelo menos ela é entendida por todos como se fosse. A credibilidade depositada é 

grande. 

 

Cientes disso, os operadores da mídia impressa, dão voz a outros, os especialistas, 

entendidos como fontes mais fidedignas para falar sobre o assunto que será abordado. 

Eles sim, podem emitir opiniões com segurança. Cabe ao jornal, “escolher” para qual 

fonte será dada a palavra, quem irá ou não se pronunciar. “Tanto as fontes do campo 

público como do privado falam nos jornais através de vários mecanismos, destacando-

se especialmente o fato de que os jornais chamam sempre a atenção para a procedência 

das falas, sejam falas institucionais ou pessoais.”(FAUSTO NETO, 1999, p.72). 

 

As vozes são apanhadas pelos jornais e organizadas segundo várias estratégias de 

enunciação. Estas estratégias permeiam os valores e interesses aos quais o jornal, como 

uma empresa, pretende assumir. É como se um determinado enunciado operasse ao 

mesmo tempo com teor informativo e também com aspecto declarativo, implicitamente. 

 

No jornalismo econômico, as estratégias e enunciados envolvem questões de bastante 

importância, principalmente porque, na maioria dos casos, ou se está falando de 

empresas privadas (algumas de capital estrangeiro) ou de assuntos e decisões 

governamentais e seus desdobramentos para a economia local. Isto quer dizer que a 

operação das fontes, a seleção das informações e o enfoque estratégico são capazes de 

formar uma opinião sólida no público que assimila o conteúdo. O jornal evoca a si o 



lugar de mediação (uma vez que decide o que será publicado) para “defender” o leitor e 

atacar as posições que contrariam o suposto interesse coletivo.  

 

3. Material e Métodos  
        
Concentramos nossas atividades, inicialmente, numa pesquisa bibliográfica acerca do 

temas relacionados à economia e à globalização, visando a adquirir um embasamento 

teórico que permita compreender de forma mais completa os processos e 

transformações que a economia capixaba vem sofrendo.  

 

Para uma melhor compreensão do tema e tendo em vista sua alta complexidade, numa 

primeira fase, delimitamos as análises de nosso objeto de estudo, o jornalismo 

econômico capixaba, para somente a categoria “jornal impresso” e decidimos recolher 

um material diário com o objetivo de estudar as características e estabelecer uma 

tipologia das informações contidas nas editorias de economia.  

 

Nesta fase mais exploratória, decidimos utilizar não só a editoria de economia do Jornal 

“A Gazeta” (nosso objeto de estudo), mas também a do jornal “A Tribuna”, que  

assegura, da mesma maneira que o anterior, grande circulação no estado. O material foi 

recolhido na semana do dia 21 ao dia 27 de novembro do ano de 2005. A escolha da 

semana e do mês foi aleatória, desconsiderando eventos importantes que porventura 

poderiam estar na agenda da cidade ou do estado. 

 

Classificamos e agrupamos o total de matérias que pertenciam ao que consideramos de 

macro-áreas informativas indispensáveis à editoria de economia, são elas:  

• Política econômica – notícias que abordavam assuntos relativos a decisões 

governamentais em escala local, nacional ou global; 

• Ações empresariais – notícias com enfoque voltado para o capital privado; 

• Consumo e economia popular – notícias que englobavam o cotidiano da 

sociedade civil; 

• Empregos – matérias relacionadas à abertura de vagas de emprego e estágio para 

a população; 

• Mercados – notícias que abordavam os diversos campos econômicos (ex. 

turismo, agronegócio).     



 

Foi considerada matéria a unidade informativa que circunscreve um fato ou tema, seja 

de caráter noticioso, produzido de acordo com a técnica clássica da “pirâmide invertida” 

ou reportagem de caráter mais interpretativo.  

 

Numa segunda etapa, restringimos nosso estudo na análise do jornal “A Gazeta” por ser 

este o formador de opinião que agrega as camadas mais altas da sociedade. “A Gazeta” 

é consumida principalmente pelos segmentos “A” e “B” da população, enquanto “A 

Tribuna” tem seu perfil destinado às classes de menor poder aquisitivo. Recolhemos um 

novo material, do dia 1 ao dia 7 de maio de 2006. 

 

Em nosso estudo também recorremos ao uso de entrevista para tentar conhecer melhor 

os processos de produção, apuração e edição das matérias e também a seleção das 

informações que serão, ou não, publicadas no jornal.  

 

4. Resultados  
 
A pesquisa bibliográfica, a análise do material jornalístico coletado e a entrevista 

permitiram uma aproximação maior com o universo do jornalismo econômico. 

Esquematizamos inicialmente as principais características encontradas em cada veículo 

analisado: 

 

4.1- Editoria de Economia do Jornal “A Gazeta” 
 
O Jornal A gazeta possui o formato “standard” - páginas com 30 cm de largura e 52,5 

cm de altura, totalizando uma área (mancha) de 1575 cm2. A editoria de economia tem a 

característica de ser a primeira página de um encarte do jornal, o que facilita o manuseio 

e até mesmo a procura pelas notícias de economia. As páginas são quase totalmente 

coloridas e a utilização de fotos é freqüente. 

 

A editoria mantém uma coluna de pequenas notas, chamada “Econômicas” e outra 

chamada “Lançamentos”. Ambas trazem informações rápidas e, na maioria das vezes, 

sobre um novo produto, algum prêmio ou acontecimento no setor empresarial. Existe 

também a coluna “Opinião Econômica” com um artigo escrito por um analista de fora 

do estado.    



 

Todos os dias a editoria de economia traz também os indicadores financeiros, com 

índices, preços e cotações e informações mais técnicas, destinada principalmente 

acionistas e investidores. 

 

Embora se mantenha fiel a um projeto gráfico que articula textos curtos, fotos grandes 

eventualmente ilustrações e gráficos pode-se observar que as chamadas principais de 

páginas, apelam, em geral, para uma matéria contendo um tom bastante otimista sobre 

de desenvolvimento e as perspectivas da economia local, muito comumente 

interconectada com interesses globais. 

 

4.2- Editoria de Economia do Jornal “A Tribuna” 

 

A editoria de economia do Jornal “A Tribuna”, de formato tablóide (27,5 cm de largura 

e 37 cm de altura), ocupa uma área (mancha) de 1017,5 cm2 por página. Ela integra o 

primeiro caderno do jornal, e  sempre aparece depois da editoria de “polícia”. 

  

A seção de economia de “A Tribuna” tem em média cinco páginas que podem ser 

coloridas ou não. O uso de grandes fotografias para ilustrar as matérias e assim tornar o 

jornal mais atrativo também é bastante freqüente. 

 

Além das matérias, a editoria é composta basicamente por quatro colunas: “Dia-a-dia”, 

com notas contendo informações locais de consumo imediato. “Ponto de Vista” e 

“Panorama Econômico” com artigos de analistas econômicos e” Painel S. A” que traz 

informações curtas sobre a economia nacional e mundial. Este jornal também apresenta  

diariamente os indicadores financeiros.         

 

Após este estudo, classificamos e agrupamos as matérias encontradas de acordo com as 

macro-áreas informativas que identificamos. Os resultados podem ser conferidos nos 

Quadros 1 e 2. 

 

Quadro 1: Número de matérias correspondentes a cada macro-área informativa do jornal 

“A Gazeta”. 

JORNAL "A GAZETA" 



Macro-área informativa Nº de matérias 
Política Econômica 15 
Ações Empresariais 17 

Consumo e Economia popular 8 
Empregos 3 
Mercados 10 

 

Quadro 2: Número de matérias correspondentes a cada macro-área informativa do jornal 

“A Tribuna”. 

JORNAL "A TRIBUNA" 
Macro-área informativa Nº de matérias 

Política Econômica 9 
Ações Empresariais 6 

Consumo e economia popular 14 
Empregos 11 
Mercados 7 

 

 
Esta primeira parte da pesquisa serviu para organizar o processo de conhecimento do 

jornal. A escolha dos grandes temas (Política econômica e Ações Empresariais, por 

exemplo) é indicadora de um modo de organização do mundo da economia no 

jornalismo, uma vez que os segmentos sintetizam o universo de preocupações desta 

seção da mídia jornalística em foco nesta pesquisa e o seu conjunto de interesse em 

relação aos leitores. Isso serve para confirmar a premissa de que jornalismo não é 

apenas reflexo e leitura da realidade, mas construção de “realidades” possíveis.  

 

Como o nosso objetivo de pesquisa se concentra das estratégias discursivas adotadas 

pelo jornalismo para debater e eventualmente legitimar uma fase importante do novo 

momento da economia local em que a articulação com o grande capital global se torna 

substancial, preferimos restringir a amostra do nosso estudo ao jornal “A Gazeta”, por 

duas razões: “A Gazeta” tem sido tradicionalmente formadora de opinião nos segmentos 

sociais situados no centro dos processos decisórios do estado e da iniciativa privada, 

portanto suas decisões afetam importantes segmentos locais; o tempo de duração de 

nossa pesquisa recomendava uma amostra mais parcimoniosa para que se consumasse 

de modo satisfatório. 

 

Já partindo para uma segunda etapa, com o intuito de conhecer os bastidores do 

processo de produção das notícias de economia e nos aproximar dos elementos que, ao 



final, compõem o cenário apresentado aos leitores, constatamos que a editoria de 

Economia do Jornal “A Gazeta” é formada por quatro repórteres, cada um cobrindo 

áreas diferentes (por exemplo, agronegócio, indústria), e dois editores que planejam, 

gerenciam a produção e supervisionam e o trabalho dos repórteres.4.Os assuntos que 

serão abordados no jornal (pautas), surgem de reuniões entre os repórteres, a maioria 

por sugestão destes. Outra fonte importante de pautas são os chamados “press-releases” 

enviados pelas assessorias de imprensa (de órgãos públicos ou empresas privadas) para 

o jornal, recebidos, em sua maioria, através de correio eletrônico.     

  

Apara a editora Elaine Silva, o jornal traz hoje uma mistura de informações 

extremamente úteis e rotineiras para todas as pessoas como, por exemplo, a matéria 

“Nova lei facilita aluguel de imóveis sem fiador” (A GAZETA, 22/11/05), e matérias 

mais especializadas, o que ela chama de macro-economia, no estilo “Presidente da 

Philip Morris Brasil fala sobre crises e oportunidades” (A GAZETA, 22/11/05). 

Procura-se um equilíbrio para que o público leitor, que é diversificado, possa ficar 

satisfeito com o que está publicado.  

 

Em nosso segundo período analisado (do dia 1 ao dia 7 de maio de 2006), no qual 

enfocamos somente o jornal “A Gazeta”, observamos um tom fortemente otimista em 

relação ao futuro da economia capixaba, como pode ser percebido nas seguintes 

manchetes de página : 

 
01/05/2006 (2 páginas; total de 11 matérias) 

• Estatais devem contratar 38 mil aprendizes 

• Empresas capixabas apostam no transporte marítimo de cargas 

02/05/2006 (2 páginas; total de 3 matérias)  

• Fruticultura no Estado dará grande salto em produção 

03/05/2006 (2 páginas; total de 10 matérias)  

• Gás natural capixaba é estratégico 

• Logística abre debates do projeto ES 2025 

04/05/2006 (2 páginas; total de 14 matérias)  

• Petrobras desiste de investir em gás natural na Bolívia 

• Colheita: safra pode subir 6,3% neste ano 
                                                 
4 Entrevista realizada com a editora do jornal, Elaine Silva, no dia 18/10/2005 



05/05/2006 (2 páginas; total de 17 matérias)  

• Ampliação do aeroporto pode atrasar por falta de dinheiro 

06/05/2006 (2 páginas; total de 16 matérias)  

• Indústria cresce 

• Feira discute rumos para o turismo 

• Ferrovia que liga Cachoeiro a Vitória passa por reformas 

• Empresas capixabas ficam de fora do leilão de energia 

• Usina não recuperou economia da região 

• Vale investe na geração de energia própria em 8 usinas 

• Lula diz que alta do gás não chegará ao consumidor 

07/05/2006 (2 páginas; total de 9 matérias)  

• Investimento no Estado será de US$ 1 bi até 2010 

• Estatal contratará mais 9 mil até 2008 

• Comércio exterior impulsiona economia de 45 municípios 

• Marco histórico: óleo leve começa a jorrar no Estado 

 

Nesta semana, como em outras que estão sendo analisadas, as matérias que apresentam 

as boas novas da economia em tom celebratório correspondem a 23,75% (19 entre 80) 

do total de notícias publicadas na editoria de economia. Este tom adere à narrativa desde 

a escolha das temáticas à dos verbos. Geração de empregos, novos investimentos 

(mesmo que seja para advertir sobre possível falta de recursos, no caso do aeroporto), 

aumento de colheita, reservas minerais e subprodutos, entre outros. Os verbos 

claramente evocam uma ação positiva, intensa, vigorosa determinada e segura. 

 

5. Discussão e Conclusões  

 

Seja para afirmar sua posição num mercado cada vez mais competitivo, seja para marcar 

posição ideológica, ou ambos, detectamos uma preocupação grande dos dois veículos de 

comunicação – “A Tribuna” e “A Gazeta” - em fazer com que o público se interesse 

pela leitura das editorias de economia. Para isso, os jornais privilegiam as matérias com 

enfoque mais próximo dos problemas cotidianos do leitor, além de adotarem um 

cuidado especial com a linguagem e com a forma de escrever e construir sua narrativa, 

zelando pela clareza e pelo didatismo, seja na expressão verbal, seja por meio do uso de 

infográficos. 



 

Foi nítida também a diferença de enfoque principal entre os dois veículos de 

comunicação. No jornal “A Gazeta”, mesmo pregando-se um equilíbrio entre os 

assuntos da pauta, os segmentos “Política econômica” e “Ações Empresariais” têm um 

número muito mais significativo do que os demais. Em “A Tribuna” a predominância 

de assuntos mais populares e com um maior apelo ao segmento “emprego” demonstram 

uma preocupação maior com o público de poder aquisitivo mais baixo, consumidor 

destas informações. Estas opções editoriais inscrevem os dois ve ículos num mapa 

mercadológico e social e revela a capacidade que cada um tem de interpretar as 

demandas informativas do seu público preferencial e mantê-las em foco, a despeito do 

assédio que recebe diariamente de múltiplos atores que povoam o cenário da economia. 

 

Pode-se perceber, em nosso estudo, especialmente em “A Gazeta”, uma preocupação 

bastante transparente de definir e manter uma atuação consoante com a vida e as 

decisões políticas que se desenrolam no nível do poder local em sua imbricação com os 

interesses de uma economia mundializada. Tal proposição de alguma forma justifica e 

motiva a elaboração de uma narrativa positiva nos novos rumos da economia local, no 

qual “A Gazeta” deixa evidenciada sua sanção e sua vigilância ao projeto que está em 

curso. Podemos considerar que o jornal “A Gazeta” faz da sua seção de economia um 

espaço de defesa dos capitais locais no sentido de configura- lhes um futuro positivo em 

sua agregação ao capital global. 

 

Pode-se apreender que há uma concordância entre empresários e governo na 

reelaboração do futuro do Espírito Santo como um estado promissor, que deve ser 

reafirmado e ratificado levando em conta o processo de globalização. Os 

acontecimentos se configuram de forma a parecerem muito bons hoje e melhores ainda 

amanhã. Percebe-se que o que leva este jornal a propagar idéias e expectativas positivas 

em relação à economia capixaba são interesses que articulam e desarticulam discursos 

numa perspectiva de reconstruir valores que serão assumidos pela sociedade. É na 

constituição desses valores que o jornalismo econômico busca fundamentar sua 

existência. Dois temas são hoje indispensáveis nesta editoria: empreendedorismo e 

trabalho. A população já está ciente que, para manter-se ao menos disposto a se inserir 

na lógica de globalização planetária, não há como se desligar destes aspectos. 

 



“O momento atual da história do mundo parece indicar a emergência de numerosas 

variáveis ascendentes cuja existência é sistêmica. Isso, exatamente, permite pensar que 

se estão produzindo as condições de realização de uma nova história.” (SANTOS, 2000, 

p.119). Como mediador e transmissor de tantas e diversas informações, o jornalismo 

econômico desenvolve características especiais e responde por muito do que esta nova 

história vai contar e como ela irá se desenvolver. 

 

6. Considerações finais 

 

Afirmação de uma modernidade tecnológica e gerencial, indicadores positivos, 

investimentos a todo vapor. Toda esta promessa, sustentada principalmente pelo 

discurso produzido pela mídia, do desenvolvimento de um novo estado, merece bastante 

atenção. Quantos empregos “para o futuro” não são constantemente anunciados agora, 

quantos acontecimentos deixam de ser mostrados diariamente em nome desta economia, 

teoricamente, em crescimento? 

 

Entre os atores que circulam no cenário deste processo de desenvolvimento, 

encontramos como potencializadores e participantes da mutação da economia, as 

grandes empresas montadas sobre capitais globais, agentes públicos (integrantes dos 

poderes executivos e legislativo estaduais ou municipais) e setores do empresariado 

local à mercê de verem seus negócios sugados pelo grande capital. Não aparecem no 

cenário construído pelo jornalismo econômico, ou têm presença extremamente tímida, 

os trabalhadores que se encaminham apressadamente para uma situação de precarização 

de remuneração e de condições de vida, que eventualmente se expressa em greves e 

protestos não retratados pelas lentes da editoria de economia, mas presentes em outros 

espaços da vida cotidiana construídos pela mídia jornalística. Na seção de economia, 

eles são figurados por meios dos impessoais números, que dão saber sobre novos postos 

de trabalho (sempre anunciados para um futuro próximo, nunca confirmado), taxas de 

desemprego, anúncios de desregulamentação do trabalho, ou casos exemplares de 

ascenção individual.  Assim, o jornalismo que em conceito narra, produz e reproduz 

estas realidades materializa discursos ufanistas, cegos para outros possíveis 

desdobramentos econômicos.      
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