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RESUMO 

 

Este estudo tem por finalidade apresentar algumas características do telejornal Jornal Hoje, 

da Rede Globo. O intuito de traçar essas características é apontar como o noticiário é 

pautado e como estes temas são apresentados. Para realizar o estudo foi coletada uma 

amostragem principal de uma semana, entre os dias 31 de maio e 4 de junho, escolhida 

aleatoriamente. A análise buscou reunir métodos quantitativos e qualitativos descrevendo 

diariamente os elementos do telejornal e seus devidos tempos e comparando a ênfase de um 

assunto em detrimento de outros, assim como apontando características singulares do 

telejornal estudado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: telejornalismo; Jornal Hoje; pauta; Rede Globo. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Dentre as pesquisas relacionadas ao telejornalismo, o telejornal mais estudado é o Jornal 

Nacional da Rede Globo, não apenas por ser o mais antigo, mas por estar entre os 

programas, de maior audiência da televisão brasileira. Este artigo vai na contra mão da 

maioria das pesquisas para estudar o segundo telejornal em audiência e também um dos 

mais antigos, o Jornal Hoje. 

Para este estudo, foi feita uma descrição utilizando uma análise quantitativa e qualitativa 

dos elementos do telejornal, bem como da pauta do telejornal estudado. Com isso, foi 

utilizada uma amostragem de uma semana de telejornal, entre os dias 30 de maio e 4 de 

junho de 2011. Outras 18 edições do Jornal Hoje que permeiam a amostragem foram usadas 

para fins de observação como forma de constatar algumas hipóteses relacionadas ao 

telejornal e que variam de semana para semana.  

Nas seis edições foi estudada a utilização dos elementos do telejornal composto por 

reportagem ou VT, nota coberta, nota “pelada” ou ao vivo e o stand up. Posteriormente a 
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esta primeira análise, foi feito um estudo sobre a escolha da pauta em cada um dos 

elementos do telejornal. 

A reportagem ou VT é a principal fonte de matérias e a melhor forma de transmitir a 

informação, sendo o principal elemento do telejornal. Quando completa, a reportagem 

contém OFF, passagem e sonora. O OFF “é o texto gravado pelo repórter ou apresentador 

para ser editado junto com as imagens da reportagem” (BARBEIRO e  LIMA, 2002, 

p.198). Normalmente, o OFF cobre imagens que retratam o que está sendo falado, 

complementando-a. Já a passagem, segundo Paternostro (2006), a entrada do repórter no 

vídeo, gravada no local do acontecimento, narrando algumas informações importantes ou 

que não possuam imagens para ser complementadas, sendo usada no meio da matéria. 

Finalizando, a sonora é a entrevista feita pelo repórter com as pessoas envolvidas no 

acontecimento, conhecidas no jornalismo como fonte da matéria. 

Conforme explica Curado (2002), as reportagens feitas para telejornais diários, com duração de 

24 minutos, possuem um tempo de, aproximadamente, um minuto e cinco segundo a um minuto 

e 30 segundos. 

Os telejornais também utilizam bastante notas como forma de transmitir a informação desejada. 

Esse elemento é composto pelo texto lido pelo apresentador do telejornal coberto ou não por 

imagens. Para Curado (2002), as notas devem ser usadas comedidamente e restritas ao 

necessário. 

Segundo Paternostro (2006), as notas que não possuem imagens são chamadas de notas 

“peladas” ou ao vivo e os TJs usam esse recurso, normalmente, para informar dados. Já as notas 

com imagens lidas pelo apresentador em off são chamadas de notas cobertas e são utilizadas 

para transmitir uma informação que, embora possua imagens, não tem a importância de um VT. 

Outro tipo de elemento utilizado pelos telejornais é o stand up, conforme define Barbeiro e 

Lima (2002). Consiste apenas na passagem do repórter no local do acontecimento para 

transmitir a informação. O stand up pode ser ao vivo ou gravado e o texto é feito pelo próprio 

repórter relatando os acontecimentos. É usado quando a notícia é importante e, mesmo sem 

imagem, deve ser transmitida. Curado (2002) define este recurso como reportagem “ao vivo”. 

Em alguns telejornais as notas ou matérias são agrupadas e separadas por uma vinheta em 

comum. Esse elemento é chamado lapada e é lido pelo apresentador, podendo ou não ser 
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gravada. É um compacto de matérias. “O texto das lapadas é o mais conciso e objetivo 

possível." (PATERNOSTRO, 2006, p.208) 

O feature é outro elemento bastante utilizado em telejornais, incluindo o Jornal Hoje. Conforme 

define Paternostro (2006), é a reportagem que não está dentro da atualidade do dia-a-dia, mas o 

assunto refere-se a um tema de grande interesse.  

Nosso estudo tinha como pressuposto que o Jornal Hoje era um telejornal voltado 

principalmente para matérias de entretenimento e serviço, com reportagens mais bem 

trabalhadas e, normalmente, “frias”. 

 

JORNAL HOJE 

 

O Jornal Hoje estreou no dia 21 de abril de 1971. Durante toda a sua história, segundo o site 

Memória Globo
3
, o telejornal teve momentos em que as matérias tinham conteúdos 

predominantemente factuais e, em outros momentos, prevaleciam as matérias que possuíam 

pautas voltadas para assuntos como serviço e cultura. 

Atualmente, o TJ se define como “uma forma criativa de fazer revista na TV”. Composto 

por três blocos, intercalados por intervalos comerciais, o Jornal Hoje é exibido de segunda a 

sábado, na faixa do horário após o almoço, iniciando por volta das 13h20. O telejornal é 

apresentado pelos jornalistas Sandra Annemberg e Evaristo Costa. 

Conforme dados divulgados pela própria Rede Globo, apresentados no trabalho de Temer 

(2002), o programa jornalístico se destaca entre as mulheres, sendo 59% do seu público. O 

JH corresponde ao TJ que é voltado para as “donas de casa”, pois é exibido após o término 

do almoço. “Esse pretende ser o telejornal do ‘tempo presente’, enfocando os fatos 

enquanto estão acontecendo”. (TEMER, 2002, p.6) 

O Jornal Hoje tem uma preocupação maior com serviços nas áreas da alimentação, 

educação (principalmente primária) e assistência ao menor. Um reflexo de um 

telejornal que durante muito tempo foi direcionado para o público feminino, mas 

que agora parece estar à procura de um novo perfil. (TEMER, 2002, p.9) 

                                                 
3
 http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/0,27723,GYN0-5273-237470,00.html, acessado em 29 de 

setembro de 2011 
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Através do estudo descritivo, foi traçado um perfil para o Jornal Hoje. A descrição dos 

telejornais exibidos entre os dias 30 de maio e 4 de junho verificou que os seis TJs 

analisados tiveram um tempo de duas horas, 28 minutos e 42 segundos, sendo que o JH 

apresentado na terça-feira foi o mais longo com 27 minutos e 29 segundos de telejornal e o 

de sexta-feira com o menor tempo de 22 minutos e 59 segundos. A análise não contabilizou 

o tempo do intervalo, mas somou desde a escalada, incluindo as passagens de blocos até o 

fechamento. 

Na semana da descrição, o Jornal Hoje exibiu 92 matérias entre VTs, stand up, nota 

coberta, nota “pelada” e previsão do tempo. Na quinta-feira foram exibidas 19 matérias, 

sendo o telejornal com o maior número. Já no sábado, o noticiário contou com um total de 

oito matérias. 

Tabela 1 – Telejornais analisados (de 30/05 a 04/06) 

 

JH 30/05 31/05 01/06 02/06 03/06 04/06 

Tempo 23'55" 27'29" 26'57" 24'27" 22'59" 23'55" 

Matérias 14 17 17 19 18 8 
Fonte: Daniela Brisola 

 

Segundo a análise, podemos observar que o telejornal possui uma ampla variação no tempo 

total. Enquanto na sexta-feira, o JH durou 22 minutos e 59 segundos, o de terça-feira teve 

um tempo de 27 minutos e 29 segundos, resultando em uma variação de quatro minutos e 

30 segundos. 

Em relação ao número de matérias, a variação também pode ser considerada ampla. No 

sábado, o telejornal teve oito matérias em comparação à quinta-feira em que foram exibidas 

19 matérias. A diferença de oito matérias de um dia para outro é de grande significância. 

Através do estudo que dividiu as matérias do Jornal Hoje, conforme os elementos do 

telejornal, obteve-se que o número de reportagens e notas cobertas são semelhantes. Apesar 

de a reportagem ser a melhor forma de passar a informação, o JH utiliza as notas cobertas 

para dar agilidade ao telejornal. Na semana analisada, foram inseridos 39 VTs e 37 notas 

cobertas. Se somarmos as notas cobertas às notas “peladas” o total passa a ser de 42 notas. 
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Tabela 2 – Número de matérias 

 

 30/05 31/05 01/06 02/06 03/06 04/06 TOTAL 

VTs 5 9 7 7 6 5 39 

Nota Coberta 7 5 6 8 9 2 37 

Nota “Pelada” 1 1 1 2 - - 5 

Nota Ao Vivo 1 1 2 1 1 1 7 

Prev. do Tempo 1 1 1 1 1 - 5 

TOTAL 15 17 17 19 17 8 93 
     Fonte: Daniela Brisola 

Porém, se compararmos o tempo das matérias, a diferença passa a ser grande. Enquanto as 

reportagens somam um tempo de uma hora, 45 minutos e 34 segundos, as notas cobertas 

contabilizam apenas 15 minutos e 24 segundos, resultando em uma diferença de uma hora, 

30 minutos e 10 segundos. Em relação ao percentual do total de tempo de todos os 

telejornais, os VTs correspondem a pouco mais de 70% e as notas cobertas têm uma 

porcentagem de pouco mais de 10%. 

Ampliando a análise para o restante das matérias exibidas, verifica-se que as notas 

“peladas”, em relação ao tempo total, resulta em um percentagem que não chega a 1%, o 

que em números absolutos equivale a um minuto e 12 segundos. Já os stand ups tiveram um 

tempo total de nove minutos e 43 segundos que, transformados em porcentagem, resultam 

em mais de 6%. Paralelamente, a previsão do tempo tem um percentual de mais de 4%, pois 

possui um tempo total de seis minutos e 45 segundos. 

Tabela 3 – Tempo das matérias 

 

 30/05 31/05 01/06 02/06 03/06 04/06 TOTAL 

VTs 15'09" 20'27" 18'56" 15'29" 15'01" 20'12" 1h45'14" 

Nota Coberta 4'09" 1'43" 2'24" 3'02" 3'35" 37" 15'34" 

Nota “Pelada” 20" 19" 17" 35" - - 1'31" 

Nota Ao Vivo 1'57" 51" 3'56" 1'43" 30" 42" 9'39" 

Prev. do Tempo 1'18" 1'21" 1'25" 1'11" 1'30" - 6'45" 

TOTAL 23'55" 27'29" 26'57" 23'27" 22'59" 23'55" 2h28'42" 
     Fonte: Daniela Brisola 

Após esse estudo inicial dos elementos do telejornal, através do espelho de cada dia, foi 

apontado o conteúdo de cada matéria. Foi verificado que uma diversificação de temas 

presentes na semana da verificação. No total, na semana analisada, o Jornal Hoje colocou 

no ar 15 temas. São eles: política, economia, saúde, internacional, serviço, interesse 

humano, clima, polícia, personalidade, cultura, esporte, meio ambiente, moda, educação e 
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trânsito. Dentre esses assuntos, foi constatado um predomínio, nos telejornais analisados, 

dos temas polícia, economia e serviço, tendo, respectivamente, 17, 15 e 12 matérias cada. 

Tabela 4 – Conteúdo das matérias presentes na semana analisada 

 
Nº./TEMPO 30/05 31/05 01/06 02/06 03/06 04/06 Total 

Política 1 3'59" - - 3 3'39" 1 12" - - 2 4'13" 7 12'03" 

Economia 2 4'35" 4 8'40" 3 2'55" 2 3'31" 1 3'32" 3 4'01" 15 27'14" 

Saúde 2 4'36" - - 2 5'22" 1 3'37" - - - - 5 13'35" 

Internacional 3 1'18" 1 43" - - 1 1'43" 3 1'23" 1 2'43" 9 7'50" 

Serviço 2 2'49" 2 3'41" 1 3'01" 4 4'40" 2 4'57" 1 4'34" 12 23'42" 

Int. Humano - - - - 1 2'23" - - 1 3'17" - - 2 5'40" 

Clima 1 32" - - - - 1 19" - - - - 2 51" 

Polícia 1 1'57" 6 6'46" 2 45" 4 2'27" 4 3'14" - - 17 15'09" 

Personalidade 1 12" - - - - - - - - 1 6' 2 6'12" 

Cultura - - 1 2'33" 1 34" - - 1 30" - - 3 3'37" 

Esporte - - 1 11" - - - - - - - - 1 11" 

Meio Amb. - - - - 1 17" - - - - - - 1 17" 

Moda - - - - 1 3'36" 1 2'21" - - - - 2 5'57" 

Educação - - - - - - 1 16" - - - - 1 16" 

Trânsito - - - - - - - - 1 13" - - 1 13" 
Fonte: Daniela Brisola 

O Jornal Hoje aborda, diariamente, em média, sete assuntos. Apesar da grande variedade de 

conteúdos, chegando a 15 apresentados durante a semana de análise, pode-se observar a 

grande predominância de alguns temas. Entre os mais presentes estão política com 17 

inserções, economia com 15 e serviço com 12. Na segunda, quarta e quinta-feira, foram 

colocados no ar nove temas diferentes, enquanto que no sábado apenas cinco tipos de 

conteúdos foram inseridos no telejornal. 

Verificando conforme cada dia, nota-se que, apesar de polícia ser o tema com o maior 

número de inserções, esteve presente em cinco das seis edições, não havendo nenhuma 

referência ao tema no sábado. Entretanto, os temas serviço e economia são os assuntos que 

estiveram presentes em todos os dias da semana. Do mesmo modo que polícia, o assunto 

internacional também foi colocado no ar em cinco edições, estando ausente apenas na 

quarta-feira. Matérias com o tema política estiveram em quatro dias das seis edições e saúde 

e cultura em três. 

Para mostrar a relevância que cada tema possui dentro do Jornal Hoje, foi feita uma divisão 

das reportagens segundo o seu tema. Nos seis dias de verificação, chegou à conclusão de que 

foram exibidas nove reportagens sobre serviço, oito sobre economia, cinco sobre saúde, quatro 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 7 

sobre polícia, três sobre política, duas sobre interesse humano e moda e uma sobre 

internacional, personalidade e cultura. 

Analisando dia-a-dia observa-se que, na segunda-feira, foram cinco VTs colocados no ar, sendo 

dois sobre saúde, um sobre política, economia, e serviço. Na terça-feira, foram oito reportagens 

sendo que três se referiam à economia, duas à serviço e polícia e uma à cultura. Na quarta-feira, 

foram dois VTs sobre saúde, um sobre política, economia, serviço, interesse humano e moda, 

somando sete reportagens. Na quinta-feira, o JH colocou no ar seis reportagens, nas quais duas 

eram sobre serviço, uma sobre economia, saúde, polícia e moda. Já na sexta-feira, as 

reportagens totalizaram cinco, desta maneira, duas se referiam ao serviço e as outras três à 

economia, interesse humano e polícia. No último dia da semana também foram exibidos cinco 

VTs que tinham como conteúdo de cada um política, economia, internacional, serviço e 

personalidade. 

Além da quantidade de reportagem, o levantamento foi feito, também, em relação ao tempo que 

cada um dos VTs possui. No total, foram exibidos 25 minutos e nove segundos em reportagens 

de conteúdo de economia, 22 minutos e 27 segundos de serviço, 13 minutos e 35 segundos de 

saúde, nove minutos e 46 segundos de política, nove minutos e oito segundos de polícia, seis 

minutos de personalidade, cinco minutos e 57 segundos de moda, cinco minutos e 40 segundos 

de interesse humano, dois minutos e 43 segundos de internacional e dois minutos e 33 segundos 

de cultura. 

Tabela 5 – Reportagens segundo o conteúdo 

 
Nº./TEMPO 30/05 31/05 01/06 02/06 03/06 04/06 TOTAL 

Política 1 3'59" - - 1 2'16" - - - - 1 3'31" 3 9'46" 

Economia 1 4'22" 3 8'21" 1 2'18" 1 3'12" 1 3'12" 1 3'24" 8 25'09" 

Saúde 2 4'36" - - 2 5'22" 1 3'37" - 3'37" - - 5 13'35" 

Internacional - - - - - - - - - - 1 2'43" 1 2'43" 

Serviço 1 2'32" 2 3'41" 1 3'01" 2 3'42" 2 3'42" 1 4'34" 9 22'27" 

Int. Humano - - - - 1 2'23" - - 1 - - - 2 5'40" 

Polícia - - 2 5'06" - - 1 1'46" 1 1'46" - - 4 9'08" 

Person. - - - - - - - - - - 1 6' 1 6' 

Cultura - - 1 2'33" - - - - - - - - 1 2'33" 

Moda - - - - 1 3'36" 1 2'21" - 2'21" - - 2 5'57" 
Fonte: Daniela Brisola 

Uma das importantes características do Jornal Hoje observadas nesta análise é que o 

telejornal utiliza-se de várias reportagens em formato de feature. Conforme Vera Íris 

Paternostro (2006) define, esse é um tipo de matéria que não está dentro da atualidade. Este 
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tipo de reportagem é mais bem trabalhado, com diversas entrevistas e, por não serem factuais 

podem ser utilizadas a qualquer dia da semana. 

Dos 39 VTs exibidos no noticiário, 22 deles puderam ser considerados feature, representando 

uma porcentagem de mais de 56% das reportagens. Em relação ao tempo, o telejornal 

apresentou cerca de uma hora, sete minutos e nove segundos deste tipo de VT, equivalendo a 

quase 65% do tempo total de reportagens. 

Na segunda-feira, foram colocadas no ar quatro reportagens trabalhadas, sendo uma sobre 

política, outra sobre economia, e outras duas sobre saúde e serviço. Na terça-feira, três 

features fizeram parte do noticiário, referindo-se dois à economia e um a serviço. Já na 

quarta-feira, foram cinco matérias não factuais apresentadas, sendo duas sobre saúde, uma 

sobre política, outra sobre serviço e mais uma sobre moda. Na quinta-feira, mais quatro 

features foram inseridos no telejornal, com assuntos voltados para serviço, com duas 

reportagens, saúde e moda. Na sexta-feira, foram exibidas três reportagens deste tipo, sendo 

duas sobre serviço e uma sobre economia. Já no sábado, serviço, internacional e 

personalidade fizeram parte dos features inseridos no telejornal. 

Com esta análise, pôde-se constatar que a maioria das matérias produzidas eram pautadas 

sobre assuntos relacionados ao serviço, com oito reportagens sobre este tema, 

correspondendo a mais de 35% do total de features. 

O Jornal Hoje se diferencia dos outros telejornais por se definir como “revista na TV” 

exibindo quadros
4
 ao longo dos telejornais. No entanto, o que se pôde observar, durante o 

estudo, é que o JH não possui uma grade fechada com essas seções, variando-as de dia para 

dia, conforme a semana. 

Na semana analisada, foram exibidos nove quadros ao longo da semana destacando o telejornal 

exibido sábado como o que mais houve inserção deste tipo. No total, o noticiário, deste dia, 

mostrou oito tipos de matérias sendo três quadros, ocupando mais de um terço do telejornal. O 

TJ totalizou 23 minutos e 55 segundos e os quadros somaram 13 minutos e 17 segundos, 

alcançando mais da metade do programa.  

                                                 
4
 Subdivisão do telejornal em seções sobre temas diferentes que se repetem frequentemente dentro do 

programa 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 9 

O sábado, também, é um dos dias em que os quadros são mais fixos. Nos quatro sábados 

analisados, dois quadros se repetiram em todas as edições (“Hoje em Casa.com” e “Crônicas de 

Nova York”). O “Minha História”, quadro em que a apresentadora do JH, Sandra Annemberg, 

entrevista personalidades brasileiras, esteve presente em duas das quatro edições analisadas. 

 

Tabela 6 – Quadros  

 

 30/05 31/05 01/06 02/06 03/06 04/06 

Tempo 4'22" 1'07" - 4'50" 4'57" 13'17" 

% Tempo 18,25% 4% - 20,24% 21,53% 55,54% 

Nº. 1 1 - 2 2 3 

% Nº. 7,14% 6,25% - 10,52% 11,11% 33,33% 
Fonte: Daniela Brisola 

O que se pôde observar durante a descrição é que os quadros não estão presentes em todos 

os dias da semana e em alguns dias, quando presente, não ocupam um grande espaço de 

tempo. Na semana da verificação, entre os dias 30 de maio e 4 de junho, não houve a 

inserção de nenhum quadro na quarta-feira e, na terça-feira, a porcentagem deste tipo de 

matéria, em relação ao tempo, foi de apenas 4%. 

Em contrapartida, no sábado, os quadros ocuparam mais da metade do tempo do TJ. Como 

este dia é considerado com poucas notícias “quentes” ou factuais, em função dos órgãos 

públicos não funcionarem e não ter matéria de política, o Jornal Hoje deve se utilizar dos 

quadros como forma de completar a edição do telejornal. 

Outra característica do Jornal Hoje é exibir pequenas notas cobertas e “peladas” 

seguidamente apontando assuntos nacionais e internacionais, chamadas de lapada. O bloco 

de notas nacionais é nomeado pelos apresentadores, Sandra Annemberg e Evaristo Costa, 

como “Outras Notícias” e sempre é apresentado ao final do telejornal. Esta lapada foi 

exibida em todos os telejornais da semana, excetuando o de sábado. Já a lapada que une 

notas internacionais é nomeada pelo telejornal como “O Mundo em Um Minuto” e, nesta 

semana de análise, foi exibida apenas na sexta-feira (3 de junho). 
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Tabela 7 – Lapada 

 

 30/05 31/05 01/06 02/06 03/06 04/06 

Tempo 42" 57" 55” 1’09" 45" - 

% Tempo 2,92% 4% 3,40% 4,64% 3,26% - 

Nº. 3 4 3 5 3 - 

% Nº. 21,42% 25,00% 18,75% 26,31% 16,66% - 
Fonte: Daniela Brisola 

Com a utilização dessas notas cobertas em blocagem a informações é transmitida de uma 

forma rápida e dinâmica. “O Mundo em Um Minuto” foi apresentado apenas uma vez na 

semana analisada, enquanto no início da análise imaginava-se que essa blocagem era 

apresentada diariamente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve o intuito de verificar quais são as características preponderantes do Jornal 

Hoje. Por meio de uma análise descritiva, chegou-se a primeira conclusão: o Jornal Hoje 

utiliza de quatro tipos de elementos telejornalístico para passar a informação. Desta forma, 

apresentam-se reportagens, notas cobertas, notas “peladas” e stand up. O programa, 

também, tem uma forma característica de apresentar a previsão do tempo, incluindo à 

demonstração de máxima e mínima, notas que apontam alguma informação sobre o tema. 

Com o estudo, pôde-se observar que o noticiário analisado utiliza quantidades de 

reportagens e notas cobertas parecidas por meio das quais transmite a informação 

necessária.  No entanto, o mesmo estudo apontou para uma supremacia dos VTs quando o 

parâmetro de comparação é o tempo. 

Esta preponderância das reportagens pode ser considerada uma característica forte do 

telejornal analisado. A autora Olga Curado (2002) cita que uma reportagem para um TJ 

diário de duração média de 24 minutos deve ter um tempo de, aproximadamente, até um 

minuto e meio. Entretanto, o que se observou no JH é que os VTs têm, em média, dois 

minutos e 41 segundos de duração. Além de serem longos, mais de 56% das reportagens 

foram consideradas feature. 

Em relação às notas, constatou-se que quase 45% das notas cobertas e 40% das “peladas” 

estiveram presentes dentro de lapadas. Outra observação que pôde ser feita é que há um 
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grande número de matérias apresentadas em formato de nota dentro do TJ, correspondendo 

a pouco mais de 45% do total de matérias. Já o stand up é bem menos utilizado, tendo um 

percentual que não chega à 8%. 

Após a análise dos tipos de elementos, foi estudado o assunto pautado dentro desta matéria. 

Com isso, constatou-se que o Jornal Hoje dá grande preferência a assuntos relacionados à 

economia, serviço e polícia.  

No entanto, para se concluir a respeito do assunto mais pautado do telejornal, utiliza-se 

todos os dados presentes da descrição. Desta maneira, concluiu-se que as matérias sobre 

economia possuem um impacto maior em relação às outras, sendo inseridas todos os dias da 

semana, possuindo o maior tempo e, ainda, apresentando-se em muitas reportagens. 

Outra importante consideração é que o programa não apresenta muitos conteúdos 

relacionados à política, sendo apenas três VTs contendo esta pauta. 

Uma das características singulares do telejornal analisado é apresentar quadros em suas 

edições. Na semana analisada, cerca de 20%, em média, do tempo de cada TJ é dedicado às 

seções presentes. 

Desta maneira, podemos concluir que o perfil do Jornal Hoje atende à definição proposta 

pelo próprio telejornal de ser uma “revista na TV”, trazendo reportagens trabalhadas, os 

chamados feature, estando presentes dentro de quadros ou não, normalmente, voltadas para 

assuntos relacionados à economia e serviço. 
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