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Resumo

Quando as notícias informam sobre diferentes culturas e realidades, torna-se fácil 
observar as representações e os discursos sobre o outro, realizados pelos textos 
jornalísticos. Tais construções discursivas passam a orientar o público leitor do jornal, 
na maneira de olhar um país estrangeiro, assim, assumindo também um papel político, 
ideológico e histórico. O intuito deste trabalho é identificar como o jornal norte 
americano The New York Times apresenta o Brasil, especificamente nas notícias com a 
temática Economia, no período de janeiro à março de 2010.  A metodologia utilizada é a 
análise de notícias, a partir da perspectiva da Análise Crítica do Discurso e das Teorias 
do Jornalismo.
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Introdução

No de período de janeiro à março de 2010, apenas duas notícias sobre o Brasil, 

tratando de Economia, foram publicadas pelo jornal The New York Times. O país é 

apresentado a partir de uma imagem positiva, onde são ressaltados os avanços na área 

econômica, entretanto, os Estados Unidos da América são demarcados como superiores

em relação ao Brasil e outros países. As matérias foram analisadas a partir da 

perspectiva da Análise Crítica do Discurso (ACD), tendo como embasamento teórico 

principal os estudos realizados por Fairclough (1995, 2001), Charaudeau (2006), Wodak 

(2003) e Traquina (2005). A análise das matérias selecionadas se dá por meio da macro-

estrutura, apontando os enquadramentos e que temas e subtemas foram abordados pelo 

jornal e como se construiu a teia discursiva nessas temáticas. Também são utilizadas as 

Teorias do Jornalismo, notadamente as Teorias de Ação Política (versão esquerda), 

Teoria Organizacional e a Teoria Estruturalista. A Análise Crítica do Discurso (ACD) 

pode ser definida como um campo fundamentalmente interessado na análise de relações 

estruturais, transparentes de discriminação, poder e controle, manifestas na linguagem. 
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Comunicação, evento componente do XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.
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Em outras palavras, a ACD almeja investigar criticamente como a desigualdade social é 

expressa, sinalizada, constituída, legitimada, através do uso da linguagem ou no 

discurso. Para Jürgen Habermas, “a linguagem também é um meio de dominação e 

força social. Ela serve para legitimar relações de poder organizado. Na medida em que 

as legitimações das relações de poder, [...] não são articuladas, [...] a linguagem é 

também ideológica.” (HABERMAS, 1977, p. 259).

Análises

Notícia 1

A primeira notícia publicada pelo NY Times em 2010 abordando o tema 

economia, com reflexões acerca do Brasil, é a Fruitful Decade for Many in the World 

(Década frutífera para muitos no mundo – tradução nossa). Essa matéria foi publicada 

no dia 03 de janeiro de 2010, na página BU4 da editoria Economy (Economia –

tradução nossa). A notícia analisa o crescimento mundial nos últimos 10 anos, em 

especial de países em desenvolvimento como a China, Índia, Indonésia e Brasil. Ao 

mesmo tempo, a matéria correlaciona o bom momento vivido por esses países com as 

consecutivas crises enfrentadas pelos Estados Unidos, como as guerras, problemas 

econômicos, ataques terroristas, entre outros. O enunciador é Tyler Cowen, um 

professor de Economia da Universidade norte-americana George Mason, que se utiliza 

do recurso da intertextualidade, discurso direto e indireto, trazendo para o texto outros 

enunciadores e dados estatísticos, no sentido de corroborar suas idéias. O macro-

enquadramento da notícia está em evidenciar a posição dos EUA no momento de 

crescimento econômico mundial. Apesar de destacar que a década não tem sido boa 

para os norte-americanos, a matéria mostra como os Estados Unidos podem usufruir e 

se beneficiar com o crescimento de países emergentes. 

Essa notícia apresenta um discurso político e ideológico para o público do The 

New York Times acerca dos países estrangeiros. Político na medida em que coloca os 

Estados Unidos como uma potência hegemônica - apesar dos problemas econômicos 

que vem enfrentando -, mantendo o país como um dos mais poderosos do mundo. 

Ideológico porque cria significados de mundo para os leitores, informando como os 

EUA, ainda em posíção favorável frente ao crescimento mundial, podem usufruir do 

desenvolvimento de outros países. Para Fairclough (2001), na construção da notícia, 

muitas opções são feitas e as escolhas são definidas em função do ângulo a partir do 
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qual se visualiza um acontecimento e, conseqüentemente, em razão dos temas e 

subtemas que se quer colocar em destaque. 

Os grupos poderosos são representados como se falassem na linguagem que os 
próprios leitores poderiam ter usado, o que torna muito mais fácil de adotar os 
seus sentidos. Pode-se considerar que a mídia de notícias efetiva o trabalho 
ideológico de transmitir as vozes do poder em uma forma disfarçada e oculta 
(FAIRCLOUGH, 2001, p. 144).

A estrutura textual da notícia é da tradicional pirâmide invertida com uma 

hierarquização das informações, presença de parágrafos em blocos e lead, que por sua 

vez está no formato soft-lead, conforme pode ser observado no exemplo (a) logo abaixo.

(a) IT may not feel that way right now, but the last 10 years may go down in world 

history as a big success. That idea may be hard to accept in the United States. After all, 

it was the decade of 9/11, the wars in Iraq and Afghanistan, and the financial crisis, all 

dramatic and painful events. But in economic terms, at least, the decade was a 

remarkably good one for many people around the globe. ((Pode não se sentir agora, 

mas os últimos 10 anos podem entrar para a história mundial como um grande sucesso. 

Essa idéia pode ser difícil de aceitar nos Estados Unidos. Afinal, foi a década do onze 

de setembro, as guerras no Iraque e no Afeganistão, e a crise financeira, todos eventos 

dramáticos e dolorosos. Mas em termos econômicos, pelo menos, a década foi 

notávelmente boa para muitas pessoas ao redor do globo. – Tradução nossa - Fruitful 

Decade for Many in the World, 03 de janeiro de 2010.)

Em vez de apenas expor as principais informações, o lead desta notícia começa 

evidenciando a ironia de uma década “frutífera” para muitos e ao mesmo tempo 

dramática para os Estados Unidos. As escolhas lexicais de “dramatic” (dramáticos –

tradução nossa) e “remarkably good” (notávelmente boa – tradução nossa) atuam em 

um tipo de antítese, quando se compara a situação mundial de crescimento com o 

momento dos EUA especificamente, que não foi de muito sucesso. Esse tipo de lead

leva ao leitor a refletir sobre a situação econômica mundial, levando-o a mais adiante no 

texto e a continuar na análise proposta pelo lead. 

(b) Brazil also had a consistently good decade, with growth at times exceeding 5 

percent a year. There is lots of talk that the country has finally turned the corner, and, 
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within its borders, there is major worry that its currency is too strong — a problem that 

many other countries would envy. (O Brasil também teve uma década consistentemente 

boa, com um crescimento de vezes superior a 5 por cento ao ano. Há muita conversa de 

que o país finalmente virou a esquina e, dentro das suas fronteiras, há grande 

preocupação que sua moeda seja forte demais - um problema que muitos outros países 

invejariam. – Tradução nossa – Ibid.)

As escolhas lexicais, no exemplo (b), mais uma vez, informam muito sobre o 

discurso do enunciador. Ao falar especificamente do Brasil, o locutor reconhece o 

grande crescimento do país, mostrando ao leitor o Brasil como uma nova potência 

econômica. Esse discurso de crescimento do país tem um papel ideológico ao informar 

às pessoas de outros países sobre a situação econômica brasileira, servindo até como um 

norteador para que investidores possam ver o país como um lugar para investir e tirar 

lucros. Ao analisar a situação econômica do Brasil, o enunciador coloca o país como 

estável e com uma forte economia, destacando inclusive as taxas de crescimento do país 

- “times exceeding 5 percent a year” (superior a 5 por cento ao ano – tradução nossa). 

Escolhas como “consistently good”( consistentemente boa – tradução nossa), “too 

strong” (forte demais – tradução nossa) são usadas para classificar a economia 

brasileira. O país é avaliado como tendo “virado a esquina” para o desenvolvimento –

“finally turned the corner”( finalmente virou a esquina – tradução nossa). No tocante a 

América Latina, o enunciador também cita o Chile, que expõe como um país à beira de 

se tornar “desenvolvido”.

O ex-correspondente do The New York Times no Brasil, o jornalista Larry 

Rohter, ao escrever sobre a economia do país tem uma posição que se iguala a um dos 

micros-enquadramentos apontado nessa matéria – a de evidenciar o crescimento 

econômico do Brasil. Rohter afirma que embora o Brasil esteja atualmente atrás da 

Índia e China, no tocante as taxas de crescimento e investimento estrangeiro direto, é 

possível que a nação alcance o nível deles. Mas para isso, é preciso que o Brasil 

aproveite os seus potenciais e utilize toda a sua criatividade. Larry Rohter destaca que a 

população do Brasil é mais jovem que a Chinesa e muito flexível, uma vantagem que o 

jornalista aponta como favorável se o país souber usá-la.

Para a média dos estrangeiros, o aspecto menos conhecido do Brasil é 
certamente sua vitalidade e habilidade nas áreas da economia e da tecnologia. 
Como seria de esperar, o samba, o futebol e o carnaval atraíram historicamente 
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muito mais atenção no exterior do que a relativamente recente emergência do 
Brasil como potência econômica – a primeira parte do chamado BRIC, ao lado 
da Rússia, Índia e China – que também tem uma base científica sólida e em 
expansão. (ROHTER, 2008, p.347).

(c) One lesson from all of this is that steady economic growth is an underreported news 

story — and to our own detriment. (Uma lição de tudo isso é que o crescimento 

econômico estável é uma notícia não relatada - e para o nosso próprio prejuízo. -

Tradução nossa – Ibid.)

O exemplo (c) traz outro micro-enquadramento levantado pelo enunciador, que é 

uma crítica ao que ele chama de “underreported news story (notícia não relatada-

tradução nossa). Referindo-se de forma implícita à mídia norte-americana, o locutor 

afirma que a imprensa não dá o devido espaço na cobertura do crescimento econômico 

mundial e que isso traz “prejuízos” para o próprio país, que também de forma implícita 

se refere aos Estados Unidos. Por fazer parte da mídia, o enunciador se coloca na crítica 

e usa a 2ª pessoa do plural no parágrafo que trata sobre esse tema. O locutor também 

critica os discursos das notícias sobre Política e Economia, destacando que essas 

apresentam “mocinhos” e “bandidos”, e que o “progresso” é sempre sinalizado quando 

há o “triunfo” dos “mocinhos”. O professor universitário, Tyler Cowen, encerra a crítica 

explicitando que é fácil negligenciar forças que promovem grandes mudanças pelo 

mundo, mas que se observadas, devidamente, poderiam oferecer soluções para os 

problemas norte-americanos, além de sugerir oportunidades com que os Estados Unidos 

podem tirar algum tipo de proveito.

(d) Nonetheless, despite the positive news in much of the world, it’s questionable 

whether the decade as a whole has been good for Americans, economically speaking. 

Median wages have not risen much, if at all, and the costs of the financial crisis and 

irresponsible fiscal policies have become increasingly obvious. Those facts support a 

pessimistic interpretation. (No entanto, apesar das notícias positivas na maior parte do 

mundo, é questionável se a década como um todo tem sido boa para os norte-

americanos, economicamente falando. Os salários médios não aumentaram muito, em 

sua totalidade, e os custos da crise financeira e das políticas fiscais irresponsáveis têm 

se tornado cada vez mais evidente. Tais fatos sustentam uma interpretação pessimista. 

– Tradução nossa – Ibid.)
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Após informar ao leitor, de forma implícita, que a imprensa norte-americana não 

dá a devida cobertura do crescimento mundial, trazendo “prejuízo” para os Estados 

Unidos que poderia lucrar de alguma forma com tais notícias, o enunciador reforça o 

cenário nada favorável economicamente falando para os EUA, nos últimos 10 anos, 

como pode ser observado no exemplo (d). Tyler Cowen elenca fatos como o 

congelamento do salário médio, as consequências de políticas fiscais “irresponsáveis”, 

entre outros fatores que trazem uma interpretação “pessimista” para a situação do país. 

Escolhas lexicais como “crisis” (crise – tradução nossa), “irresponsible” 

(irresponsáveis – tradução nossa) e “ pessimist” (pessimista – tradução nossa) ilustram 

o págrafo bloco, que tem um discurso político de alerta para os Estados Unidos - o 

discurso de que a grande potência precisa rever meios e encontrar formas de reverter o 

quadro não favorável.

(e) To the extent that the rest of the world becomes wealthier, there’s more innovation, 

as my colleague and co-blogger Alex Tabarrok, professor of economics at George 

Mason University, argued recently. China, for instance, is moving toward the research 

frontier in areas such as solar power, scientific instruments, engineering and 

nanoscience, all of which can benefit the United States. (Na medida em que o resto do 

mundo torna-se mais rico, há mais inovação, como o meu colega e co-blogueiro Alex 

Tabarrok, professor de economia na George Mason University, afirmou recentemente. 

A China, por exemplo, está se movendo em direção à fronteira de pesquisa em áreas 

como a energia solar, instrumentos científicos, de engenharia e nanociência, que 

podem beneficiar os Estados Unidos – Tradução nossa – Ibid.)

Neste parágrafo apresentado pelo exemplo (e), o enunciador recorre ao uso da 

intertextualidade, discurso indireto, utilizando a citação de um “colega” e também 

professor de economia da universidade George Mason para atestar as idéias que ele vem 

defendendo ao longo do texto. O discurso político - de que os Estados Unidos pode se 

beneficiar com o crescimento de países emergentes - é atestado nesse parágrafo bloco. 

Por meio da fala de outro professor de economia, é colocado que com o 

desenvolvimento econômico, os países tornam-se mais “wealthier” (ricos – tradução 

nossa) e, consequentemente, há mais “innovation” (inovação – tradução nossa). É 

citado o exemplo da China, que avança em pesquisas na área de energia solar, 

engenharia e nanociência. Com as escolhas lexicais em“benefit the United States” 
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(beneficiar os Estados Unidos – tradução nossa), o enunciador reforça o 

enquadramento de que os Estados Unidos podem aproveitar do crescimento dos outros 

países para se beneficiar. Além disso, também se pode ler o discurso político de 

superioridade dos EUA, que em uma posição de vantagem pode usufruir das inovações 

feitas por outros países.

(f) It might be pleasant to boast that America is — or should be — a world leader in 

every area, but the practical reality is that if some other country solves the problem of 

green energy, so much the better for us. (Pode ser agradável se vangloriar de que a 

América é - ou deveria ser - um líder mundial em cada área, mas a realidade prática é 

que se algum outro país resolver o problema da energia verde, tanto melhor para nós. –

Tradução nossa – Ibid.)

No exemplo (f), pode se observar o macro-enquadramento da notícia. Tyler 

Cowen afirma que pode ser agradável aos Estados Unidos “to boast” (se vangloriar –

tradução nossa) que a América “is or should be” (é ou deveria ser – tradução nossa) 

um “world leader in every area” (líder mundial em cada área – tradução nossa). Ou 

seja, o enunciador reforça o discurso político de superioridade dos Estados Unidos 

frente a outros países, e mesmo não estando em um bom momento, ainda se configura 

como um líder na posição de usufruir do crescimento de outros. O locutor coloca que a 

realidade prática para os EUA é que se algum país resolver a questão da “green energy” 

(energia verde – tradução nossa), uma questão emblemática para os Estados Unidos 

atualmente,  melhor para o país – “so much the better for us” (tanto melhor para nós –

tradução nossa).

(g) TO put it bluntly, if the United States takes one step back and the rest of the world 

takes two steps forward, even in purely selfish terms we should consider accepting the 

trade-off, if only for the longer run. Most of us gain from the wealth and creativity of 

other countries, even if we can’t always feel like the top dog. (Para ser franco, se os 

Estados Unidos der um passo para trás e o resto do mundo der dois passos para frente, 

mesmo em termos puramente egoístas, devemos considerar aceitar o trade-off 

(comércio com ganhos e também perdas – tradução nossa), mesmo que apenas para o 

longo prazo. A maioria de nós ganharmos com a riqueza e criatividade dos outros 

países, mesmo que nem sempre possamos nos sentir como o cão superior. – Tradução 

nossa – Ibid.)
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O exemplo (g) traz mais uma vez elementos que compõem o macro-

enquadramento adotado no texto - os EUA como em posição favorável frente aos outros 

países. O locutor argumenta que em um futuro próximo, mesmo aceitando o “trade off” 

(um comércio com ganhos e com perdas – tradução nossa), os Estados Unidos ainda 

estarão lucrando com as possíveis inovações tecnológicas oriundas dos países em 

desenvolvimento. O enunciador fala novamente em 2ª pessoa do plural e afirma: “we 

should consider accepting the trade-off” (devemos considerar aceitar o trade-off –

tradução nossa), explicitando que “most of us gain”(A maioria de nós ganharmos –

tradução nossa), com a prosperidade dos outros países, como fica claro na frase  –

“wealth and creativity of other countries”( com a riqueza e criatividade dos outros 

países – tradução nossa). Quando fala de “considerar aceitar um trade-off”, o 

enunciador deixa implícito que o atual sistema de comércio internacional, praticado 

pelos EUA, é altamente protecionista e favorável ao país. O locutor encerra o parágrafo, 

mostrado no exemplo (g), argumentando que é necessário que os Estados Unidos 

considerem uma mudança de postura, mesmo ainda em uma posíçao líder, o país pode 

também tirar benefícios das inovações oriundas de países em desenvolvimento. Tyler 

Cowen expõe que a mudança será benéfica, mesmo que os EUA não possam se sentir 

mais como “the top dog” (o cão superior – tradução nossa) em relação aos outros 

países.

(h) When asked what he thought of the French Revolution, Zhou Enlai, the premier of 

China from 1949 until his death in 1976, reportedly replied, “It is too soon to tell.” 

(Quando perguntado o que achava da Revolução Francesa, Zhou Enlai, o primeiro-

ministro da China de 1949 até sua morte em 1976, teria respondido: "É muito cedo 

para dizer." – Tradução nossa – Ibid.)

(i) The point remains that if we look beneath the surface just a bit, the picture is a good 

deal rosier than we might otherwise think. (O ponto é que, se olharmos sob a superfície 

um pouco, a imagem é um bom negócio mais otimista do que poderíamos pensar de 

outra forma. – Tradução nossa – Ibid.)

Novamente utilizando-se do recurso da intertextualidade, discurso direto, como 

exposto no exemplo (h), o enunciador recorre à Zhou Enlai, ex-primeiro ministro da 

China. Por intermédio da fala de Enlai que perguntado sobre a Revolução Francesa, 

responde “It is too soon to tell.” (“É muito cedo para dizer."- Tradução nossa), é feita 
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uma metáfora entre a Revolução Francesa, a atual situação econômica mundial – que 

quebrou paradigmas com a ascensão de países em desenvolvimento - e as futuras 

conseqüências dessa fase.  Utilizando as palavras de Zhou Enlai, o enunciador explicita 

sua opinião sobre as conseqüências “É muito cedo para dizer”, o que essa nova fase 

econômica resultará no futuro para os Estados Unidos. O exemplo (i) traz a conclusão 

da notícia, na qual o enunciador propõe que os norte-americanos olhem para a situação 

por outros ângulos e assim verão um bom negócio, mais “otimista” do que se poderia 

pensar. Ou seja, o bom negócio e mais “otimista” são as vantagens que os EUA podem 

tirar do crescimento dos outros países. 

Na notícia em análise, mesmo reconhecendo o crescimento econômico do Brasil 

e outros países, ainda são utilizados discursos que evidenciam a superioridade dos 

Estados Unidos frente ao Brasil e outros países emergentes. O Brasil e demais nações 

são colocadas nesta notícia como a serviço dos Estados Unidos, que apesar de estar 

enfrentando uma crise interna ainda é uma nação líder e pode tirar proveito do 

crescimento econômico de outras nações – principalmente das inovações tecnológicas 

advindas desse crescimento. Segundo a Teoria Organizacional, o profissional se 

confronta mais com as normas editorias da política editorial da organização, do que com 

quaisquer crenças pessoais que ele ou ela tivesse trazido consigo. Nesse sentido, o 

trabalho jornalístico é influenciado pelos meios que a organização dispõe. Essa teoria 

aponta para a importância do fator econômico na atividade jornalística. No exemplo (h) 

e (i) pode-se observar a interação existente entre a ação pessoal do jornalista, ou seja, 

aquilo que ele selecionou para noticiar com respeito à da situação econômica mundial e 

a ação organizacional – aquilo que o The New York Times valoriza na construção da 

notícia: as conseqüências das mudanças econômicas e o papel dos Estados Unidos nessa 

conjuntura. Nessa direção, endossa-se a posição de Fowler (1991) quando diz: 

[...] qualquer um que reflita sobre a posição econômica da indústria jornalística 
subordinada ao capitalismo (sua dependência da publicidade direcionada ao 
consumidor, movida por poderosos interesses comerciais) ou sobre sua 
intimidade política com o governo (releases, o lobby da imprensa, acesso a 
porta-vozes), rapidamente chegará à conclusão de que um grande jornal não 
pode sobreviver a não ser que se alinhe com o sistema, reproduzindo idéias 
estabelecidas ou, pelo menos, entrando “com responsabilidade” no debate em 
áreas de idéias estabelecidas. (FOWLER, 1991, p. 231).

Notícia 2
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A segunda notícia a ser analisada é a Vale Buys Bunge Fertilizer Unit for $3.8 

Billion (Vale compra unidade da Bunge Fertilizantes por $ 3,8 bilhões – tradução 

nossa), produzida pela agência de notícia Associated Press e publicada no dia 28 de 

janeiro de 2010, página B2, editoria Business (Negócios – tradução nossa) do The New 

York Times. A matéria tem como tema a bilionária compra da Bunge Fertilizantes pela 

Vale, empresa brasileira. A Bunge é um conglomerado internacional de emrpesas com

sede nos Estados Unidos, enquanto a Vale é uma importante empresa de mineração 

nacional, que tem cada vez mais expandido seus negócios. A notícia em questão tem um 

macro-enquadramento que evidencia as transações econômicas entre empresas 

brasileiras e norte-americanas. Ao mesmo tempo que mostra o crescimento da Vale, a 

notícia reforça a posição da Bunge como uma empresa norte-americana ainda em 

expansão no Brasil.

Com referência à atuação de empresas no Brasil, o NY Times traz à tona a 

questão econômica que envolve negócios entre grupos, como a compra e venda de 

empresas. Esse tipo de matéria tem um caráter de referência sobre o país para leitores 

espalhados pelo mundo que precisam conhecer a economia brasileira, para fazer ou não 

seus investimentos, ao mesmo tempo em que podem se tornar potenciais compradores 

assíduos do jornal. A notícia em questão também atende a questão ideológica, pois 

mostra como as empresas se comportam no Brasil e, nesse aspecto, está prestando um 

serviço público de informações, para que os que atuam no meio empresarial possam 

fazer suas avaliações. O autor Nelson Traquina observa que as notícias oscilam entre o 

pólo econômico e o pólo ideológico. 

Enquanto o pólo ideológico define o jornalismo como um serviço público, o 
pólo econômico define o jornalismo como um negócio, que tem tendência para 
definir as notícias como uma mercadoria que vende jornais ou consegue um 
bom share da audiência. (TRAQUINA, 2005, p. 207).

(a) The agribusiness company Bunge said Wednesday that it was selling its fertilizer 

nutrient assets in Brazil to the mining giant Vale for $3.8 billion. Vale, based in Brazil, 

is buying Bunge’s 42.3 percent interest in Fertilizantes Fosfatados […] (A empresa de 

agronegócio Bunge disse quarta-feira que estava vendendo os seus ativos de nutrientes 

de fertilizantes no Brasil para a gigante da mineração Vale por 3,8 bilhões de dólares. 

A Vale, sediada no Brasil, está comprando 42,3 por cento dos lucros da Bunge em 

Fertilizantes Fosfatados [...] – Tradução nossa - Vale Buys Bunge Fertilizer Unit for 

$3.8 Billion, 28 de janeiro de 2010.)
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No exemplo (a) podemos observar um dos subtemas abordados na notícia: a 

importância e o reconhecimento da Vale para o Brasil. É reforçado na matéria que a 

Vale tem sede no Brasil, informando para o leitor que a empresa responsável pela 

compra dos ativos da Bunge está em terras brasileiras. Além disso, a escolha lexical 

“giant” (gigante – tradução nossa), para se referir à Vale, denota a importância que a 

empresa tem não só no Brasil, mas também no cenário mundial. O uso de cifras que 

envolvem o negócio são elementos persuasivos na notícia, com o intuito de atestar para 

o leitor a veracidade das informações, além de expor com mais clareza detalhes da 

transação, uma vez que a comunidade financeira internacional não pode prescindir 

dessas informações para suas movimentações.

(b) Proceeds of the sale will help expand Bunge’s food and agribusiness units and pay 

down debt. The company, which is based in White Plains, N.Y […] Bunge said that 

selling the phosphate production business would allow it to expand its sugar operations. 

(Os rendimentos da venda vão ajudar a expandir os alimentos Bunge e unidades de 

agroindústria e pagar as dívidas. A empresa, que tem sede em White Plains, Nova York 

[...] Bunge disse que a venda do negócio de produção de fosfato lhe permitirá expandir 

suas operações de açúcar. – Tradução nossa – Ibid.)

O futuro da Bunge no Brasil é informado na matéria, conforme pode ser visto no 

exemplo (b). A empresa usará os rendimentos da venda para quitar dívidas e expandir 

os negócios em terras Brasileiras. Outro subtema da notícia está no fato de que mesmo 

uma empresa norte-americana sendo comprada por uma brasileira, não resultará em 

recuo na atuação da empresa note-americana no Brasil, que agora irá “expandir” os 

negócios em diversas áreas, entre elas as operações com o açúcar e derivados. Assim, 

mesmo perdendo espaço nos negócios com os Fertilizantes Fosfatados, a Bunge 

continuará atuando no Brasil. A matéria também evidencia que a Bunge tem sede em 

White Plains, Nova York, segundo mostra o exemplo (b). Essa estratégia de deixar 

explícita as sedes das empresas, uma brasileira e uma norte-americana, tem um papel 

ideológico, no sentido que deixa claro qua não são duas empresas quaisquer efetuando 

negócios, mas sim, duas grandes empresas: uma norte-americana e uma brasileira.

(c) In December, the company said it would buy a Brazilian sugar and ethanol 

producer. Bunge also supplies the biofuels industry, which relies on renewable 
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resources like sugar. Vale, the world’s largest producer of iron ore, has branched out 

into other mining products in recent years with a string of international deals. The deal 

is subject to regulatory approvals and is expected to close in the second quarter. (Em 

dezembro, a companhia disse que iria comprar uma produtora brasileira de açúcar e 

etanol. A Bunge também abastece a indústria de biocombustíveis, que se baseia em 

recursos renováveis, como açúcar. A Vale, maior produtora mundial de minério de 

ferro, tem feito ramificações fora em outros produtos minerais nos últimos anos com 

uma série de acordos internacionais. O negócio está sujeito a aprovações regulatórias 

e deve ser concluída no segundo trimestre. – tradução nossa – Ibid.)

Apesar do reconhecimento da atuação da Vale, por meio dos vocábulos “world’s 

largest” (maior produtora mundial – tradução nossa), e da atuação no exterior da 

empresa brasileira, - “has branched out” (tem feito ramificações fora – tradução nossa)

- através de “international deals” (acordos internacionais), a notícia também tem um 

micro-enquadramento para evidenciar a expansão da Bunge no Brasil. O 

reconhecimento da importância da Vale vem a minimizar a compra da Bunge. Não foi 

qualquer empresa, mas sim a Vale, uma empresa já consolidada e reconhecida 

internacionalmente. Mesmo tendo perdido uma parte do comércio brasileiro de 

fertilizantes, a matéria reforça que a Bunge está se expandindo em terras brasileiras. A 

venda permitiu crescer em diversas áreas, como a do “acúçar” e “etanol”, importantes

matérias-primas dos “biocombustíveis” que representam, atualmente, uma das 

principais tecnologias do Brasil no mercado consumidor estrangeiro. A notícia ainda 

afirma que a empresa Bunge abastece a indústria de biocombustíveis no Brasil, 

evidenciando, assim, a grandeza de atuação dessa companhia em terras brasileiras. Para 

finalizar a notícia, o enunciador lembra o papel dos orgãos regulatórios que precisam 

decidir sobre a transação, com o anúncio de um veredito no segundo semestre de 2010.  

Nesta notícia, é  mais uma vez, reconhecida a importância da economia 

brasileira – neste caso por meio da Vale -, porém continua presente o discurso político 

que mostra os Estados Unidos como grande potência e com influência sobre o Brasil. 

Os EUA estão representados pela Bunge nessa notícia. O enunciador deixa claro que 

mesmo com a venda de uma parte dos negócios, a empresa norte-americana continua 

em expansão em terras brasileiras, principalmente em áreas estratégicas para o país: o 

açúcar, o etanol e os biocombustíveis como um todo. No caso do The New York Times, 
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acresce-se o depoimento de Gay Talese, ex-funcionário do jornal, sobre uma relação 

íntima entre repórteres do periódico e as fontes do governo americano.

O Times tinha uma admiração reverente pelo que era oficial. Era mais fácil e 
mais seguro publicar relatos corretos e entediantes das atividades do governo do 
que reportagens corretas e interessantes. E assim, em suas páginas, o Senado 
era um órgão de pedra, uma corrente estagnada de estatísticas e medidas, não
uma congregação vibrante de maneirismos e vaidades, impulsos e ambições 
humanas que respondia de alguma forma às vibrações da nação. (TALESE, 
2000, p. 299).

Considerações Finais

A partir das reflexões realizadas, constata-se a divulgação de uma imagem 

positiva do Brasil, no tocante à economia do país, durante o período de análise. O país é 

exposto como possuindo avanços na área econômica, usufruindo de uma economia 

estável e em crescimento. Apesar do reconhecimento da crescente economia brasileira e 

de outros países emergentes, ainda são utilizados, nas notícias, discursos que 

evidenciam a superioridade dos Estados Unidos. O Brasil e demais nações são 

colocadas a serviço dos EUA. Ao expor a situação econômica do Brasil, o The New 

York Times atende a questão ideológica, pois mostra como as empresas se comportam 

no Brasil e, nesse aspecto, está prestando um serviço público de informações, para que 

os que atuam no meio empresarial possam fazer suas avaliações.
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