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RESUMO

O objetivo dessa dissertação consiste em analisar a interação entre assessorias de imprensa 

de prefeituras brasileiras e jornais locais. Para tal, dois municípios são analisados, observando a 

relação existente entre as assessorias e os veículos. É verificado, por exemplo, a frequência com que 

estes publicam releases governamentais em suas páginas, o que fornece um indício chave do grau 

de independência da mídia local. Apresentam-se dois estudos de caso, realizado com as cidades de 

Bauru e Piracicaba - que, além de serem cidades prósperas, localizadas no interior do Estado de São 

Paulo,  apresentam  diversas  características  que  as  aproximam,  como:  número  de  habitantes, 

orçamento municipal,  PIB e IDH - permitindo comparar e analisar a relação das assessorias de 

comunicação de suas prefeituras, com um jornal impresso local diário, de cada uma das cidades. 

Embasa o trabalho na teoria do agenda setting, e da relação entre mídia e democracia. Procura-se 

compreender  ainda,  de  acordo  com a  literatura,  os  outros  papéis  da  mídia,  como watchdog  e 

gatekeeper. 

A pesquisa demonstra que existe alto grau de correspondência na cidade de Bauru, onde 

48% das vezes em que o Jornal da Cidade veiculou matérias relacionadas a prefeitura, ele o fez 

aproveitando de forma integral, ou parcial (com pequenas alterações), os releases enviados pela 

assessoria de comunicação da prefeitura. Já no caso de Piracicaba, apenas 5% das vezes em que o 

Jornal de Piracicaba veiculou matérias relacionadas à prefeitura, ele o fez aproveitando de forma 

integral, ou parcial (com pequenas alterações), os releases enviados pela assessoria de comunicação 

da prefeitura. Quando publica matérias sobre a prefeitura, o Jornal de Piracicaba publica matérias 

com 1773  caracteres,  em média.  Enquanto  o  Jornal  da  Cidade  apresenta  uma  média  de  2453 

caracteres. 

Palavras-chave:  assessoria  de  imprensa;  democracia;  jornal  local;  agenda  setting;  prefeitura 

municipal.



ABSTRACT

The  purpose  of  this  dissertation  is  to  analyze  the  interaction  between  press  offices  of 

Brazilian  municipalities  and  local  newspapers.  To  this  end,  two  municipalities  are  analyzed, 

observing the relationship between the public relations arm of mayoral offices and salient press 

vehicles. The study evaluates how often newspapers publish government releases on their pages - 

which may suggest the extent of press independence. Case studies examine the cities of Bauru and 

Piracicaba, - which, besides being prosperous cities, located in the state of São Paulo, have several 

characteristics  in  common,  such as  the number  of  inhabitants,  the  municipal  budget,  economic 

output and human development Index scores. The study thus uses a similar systems, controlled 

comparison  to  understand  variation  in  local  media  independence  in  one  of  Brazil`s  wealthier 

regions. The analysis broaches the theory of agenda setting, and the relationship between media and 

democracy.

Research shows that there is a high degree of correspondence between governmental press 

releases and local newspaper coverage in the city of Bauru. Whereas the Jornal da Cidade aired  

matters related to City Hall, including identical to full or partial releases, 48% of the time, in the 

case of the Jornal de Piracicaba, only 5% of the news items contained text partially or completely 

related to releases published by the mayor`s office. The evidence thus indicates a high degree of 

governmental media capture in Bauru and high independence in Piracicaba. An analysis of both 

cities  illustrates  that  the most  likely explanation has to  do with media competition or  the lack 

thereof.

Keywords: Press office; democracy; local newspaper ; agenda setting ; City Hall.
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1. Introdução

Este estudo compreende um esforço empírico, com a finalidade de observar a interação entre 

assessorias de imprensa de prefeituras brasileiras e jornais locais.  Para tal,  dois municípios são 

analisados,  observando  a  relação  existente  entre  as  assessorias  e  os  veículos  -  verificando  a 

frequência com que estes publicam releases governamentais em suas páginas, o que pode indicar  

baixa transparência e accountability. A estrutura das instituições analisadas, embora apresentando 

caráter secundário no estudo, também será observada, uma vez que pode justificar a prática de 

publicar releases. Fez-se uma análise acerca da hipótese do agendamento, ou agenda Setting, e da 

relação entre mídia e democracia. Procurando compreender ainda, de acordo com a literatura, os 

outros papéis da mídia, como watchdog  e gatekeeper.  Por fim, apresenta-se um estudo de caso, 

realizado com as cidades de Bauru e Piracicaba - que, além de serem cidades prósperas, localizadas 

no interior do Estado de São Paulo, apresentam diversas características que as aproximam, como: 

número de habitantes, orçamento municipal, PIB e IDH - permitindo comparar e analisar a relação 

das assessorias de comunicação de suas prefeituras, com um jornal impresso local diário, de cada 

uma das cidades. 

A meta  deste  trabalho  é  aferir  o  grau  de  independência  de  jornais  locais,  tendo  como 

indicador  proxy  o  grau  de  correspondência  entre  os  releases  produzidos  pelas  assessorias  das 

prefeituras e as matérias relacionadas a estas prefeituras, publicadas por um jornal local (Jornal da 

Cidade e Jornal de Piracicaba), sendo esta a variável dependente. O período de análise compreendeu 

os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2014, totalizando 1799 releases em 

Bauru,  onde  no  mesmo período  foram identificadas  470  matérias  relacionadas  à  prefeitura,  no 

Jornal  da  Cidade.  Em Piracicaba,  foram produzidos  244  releases  no  período  e  publicadas  259 

matérias sobre a prefeitura no Jornal de Piracicaba. Estas duas cidades ricas, localizadas no estado 

mais  rico  e  talvez  o  mais  politicamente  avançada  do  Brasil  devem representar  um teste  ‘mais 

provável’ de encontrar independência midiática.

Apesar dessa expectativa,  a  presente pesquisa identificou uma diferença considerável  no 

grau de correspondência dos releases produzidos pelas assessorias das prefeituras, com as matérias 

publicadas  nos  jornais  locais,  entre  as  duas  cidades  analisadas  -  apesar  delas  terem  tantas 

características comuns.  As interpretações possíveis  após a análise dos dados apresentados neste 

estudo permitem concluir  que a  independência  da  imprensa  é  maior  em Piracicaba.  A falta  de 
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concorrência na mídia impressa de Bauru parece ser um dos motivos da publicação de releases com 

maior frequência, assim como a postura questionadora da sociedade de Piracicaba, cuja população 

se apresenta freqüentemente engajada e organizada para cobrar e fiscalizar o poder público, tendo 

como  exemplos  o  Instituto  de  Pesquisas  e  Planejamento  de  Piracicaba  e  o  movimento  Reaja 

Piracicaba.

O presente trabalho é organizado da seguinte maneira: no restante deste capítulo veremos a 

relação entre agendamento e democracia, no segundo capítulo iremos abordar questões pertinentes à 

relação entre mídia local e governo, explorando teoricamente as funções de gatekeeper e watchdog, 

bem como a hipótese da agenda setting. O terceiro capítulo descreve a metodologia utilizada nesta 

pesquisa,  bem como apresenta  os  resultados  do  agenda  setting  em duas  cidades  prósperas  do 

interior do Estado de São Paulo. Por fim, o quarto e último capítulo apresenta um breve resumo 

deste estudo, seguido das conclusões desta pesquisa e sugestões de pesquisas complementares.

1.1 Agendamento e Democracia

No imaginário coletivo, o jornalismo é uma atividade que carrega uma responsabilidade 

para com a sociedade, que acredita em suas versões e as reproduz como verdade. Nesta seção, além 

de abordar as funções da mídia, que serão vistas com maior profundidade no capítulo 2, que se 

dedica à teoria, apresentam-se algumas implicações práticas destas funções, no relacionamento da 

mídia,  com  o  poder  local.  Procurar  compreender  esta  relação,  à  luz  da  teoria,  é  relevante 

principalmente pela possibilidade do poder público manipular quais temas, e quanto, a sociedade 

tomará conhecimento.

Compreendendo que uma das funções da mídia consiste justamente em "vigiar" o poder 

público  e  divulgar  eventuais  abusos  e/ou  distorções  para  a  sociedade  (watchdog),  configura-se 

relevante  verificar  se  e  como  o  poder  público  exerce  influência  sobre  a  mídia.  Na  teoria  do 

agendamento  (COBB,  1971)  e  (McCOMBS,  2009),  existem  três  tipos  de  agenda:  a  midiática 

(questões discutidas na mídia), a pública (questões discutidas pela sociedade) e a política (questões 

que gestores públicos consideram importantes). De acordo com esta teoria, as matérias publicadas 

pela mídia, pautam as questões importantes para a mídia ou para a sociedade. Logo, a análise desta 

correspondência (matérias que refletem o conteúdo dos releases) é relevante porque se o executivo 

municipal consegue alinhar a sua agenda com a agenda da mídia local, a sociedade se torna refém 
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do poder público,  na medida em que limita seu debate pelas informações que o poder público 

disponibiliza.

Tomando o agendamento como fato, no que tange o poder da mídia em definir (pautar) as 

conversas  da  sociedade,  podemos  identificar  a  possibilidade  de  diferentes  cenários:  Esta 

manipulação é fruto de um trabalho jornalístico (investigar e informar o que é relevante para a 

sociedade), como espera o público que consome estas informações; A mídia local, por qualquer que 

seja o motivo, publica informações que recebe do poder executivo local. Neste caso, quem define 

(pauta) as conversas da sociedade será o poder público e não mais a mídia. Pode-se presumir que 

ele fará isso com outros interesses, que não seja necessariamente informar o que é relevante para a 

sociedade. De acordo com Pereira, o ideário romântico do jornalismo se relaciona com expressões 

como “cães  de  guarda  da  sociedade”,  princípio  da  "responsabilidade  social”  e  “quarto  poder”. 

Comprometendo, por princípio, o jornalista com a sociedade "que lhe delega o poder de fiscalizar as 

instituições em seu nome”.

"É aí que entra a questão do Quarto Poder. Ele surge como uma espécie de 
contrapeso aos três poderes dos Estados liberais, o Executivo, o Legislativo e o 
Judiciário.  A  idéia  de  Quarto  Poder  vem  à  tona  como  a  de  um  poder 
fiscalizador dos outros três poderes e, ao mesmo tempo, como um poder que 
influencia os demais poderes, de modo a veicular aspirações da sociedade civil. 
O Quarto Poder surge como uma instância de debates dos setores articulados 
da  cidadania,  de  expressão  de  sua  opinião.  Nesse  sentido,  tinha  uma clara 
dimensão política. Segundo o sociólogo português Nelson Traquina, o termo 
Quarto  Poder  foi  criado  pelo  inglês  Lord  Macaulay,  em 1828.  A imprensa 
desempenharia  um  papel  dual.  Em  primeiro  lugar,  seria  uma  guardiã  dos 
cidadãos,  "protegendo-os do abuso de poder  por  governantes  que até  então 
tinham mostrado  apenas  a  face  da  tirania".  Ao  mesmo  tempo,  a  imprensa 
deveria  ser  'um  veículo  de  informação  para  equipar  os  cidadãos  com 
ferramentas vitais ao exercício dos seus direitos, e uma voz dos cidadãos na 
expressão  das  suas  preocupações,  da  sua  ira,  e,  se  for  preciso,  da  sua 
revolta’" (IANONI. p. 7-8).

No Brasil, entre outros países, com certa frequência, o próprio noticiário político classifica 

determinadas notícias como “nuvem de fumaça”, ou “agenda positiva”, sinalizando tratar-se de um 

esforço do governo, com o objetivo de ocupar o espaço que a mídia irá dedicar a cobertura política, 

com assuntos positivos, como nos alerta Marques: “…a comunicação pública apresenta-se muitas 

vezes como retrato de políticas comunicacionais estratégicas, abrigando uma intencionalidade típica 

dos sistemas:” (2009: 114). No entanto, quando a mídia divulga o que ela própria assume e, muitas 

das vezes classifica como agenda positiva, ela está caminhando no sentido contrário do que motivou 

a criação desta profissão - o processo de profissionalização do jornalismo (início do século XX), o 
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caracterizou como um "quarto poder”, por ser “uma resposta da sociedade à falta de credibilidade 

da propaganda oficial junto à população [na França]“ (PEREIRA).

Se o que interessa para o político é a exposição nos veículos de comunicação, quanto mais 

fácil for para o governo conquistar espaço na mídia para divulgar sua agenda, menor tende a ser a 

qualidade  das  políticas  públicas.  Adiante,  a  passividade  da  mídia  tende  a  diminuir  o  grau  de 

accountability, uma vez que ela deixa de fiscalizar aquilo que o governo faz, ou deixa de fazer, 

limitando-se a, na maior parte do tempo, a apenas transmitir as suas mensagens positivas - o que, ao 

menos em tese, aumenta as chances do governo ser reeleito, e/ou eleger o(s) candidato(s) que apoia. 

Castells (2000: 368) alerta que: “[a] “inserção” da política por sua “captura” no espaço da mídia (...) 

causa um impacto não só nas eleições, mas na organização política, processos decisórios e métodos 

de governo, em última análise alterando a natureza da relação entre Estado e sociedade".

Por outro lado, temos a questão da concorrência na mídia. A literatura sugere que quanto 

maior for a concorrência na mídia, mais difícil será para o poder público influenciar em todas as 

suas coberturas. A concorrência, em qualquer que seja o mercado, tende a aumentar o esforço dos 

concorrentes pela atenção dos consumidores - sendo, no caso da mídia, a verdade reconhecida como 

um bom diferencial. Um aspecto importante para a independência da mídia é que ela mantenha 

laços fortes com a sociedade civil. Segundo Waisbord (2009: 1-2): "a democracia sofre quando os 

vínculos entre a imprensa e a sociedade civil ficam enfraquecidos (Curran, 2002; Dahlgren, 2008)". 

De acordo com o autor, para que a mídia seja uma plataforma de manifestação dos cidadãos, os 

vínculos da imprensa devem ser mais fortes com a sociedade civil. No entanto, "nas democracias 

latino-americanas contemporâneas, essas metas ficam comprometidas pelo fato de que os estados e 

os mercados exercem mais influência sobre a imprensa do que a sociedade civil” (idem). 

Ianoni  afirma que "quanto menos participativa for  a  democracia  existente,  maior  será  o 

potencial ideológico da mídia” (p.6). Ainda de acordo com o autor, a influência da mídia sobre a 

opinião pública será mais efetiva em mercados onde a estrutura da mídia for mais oligopolista. O 

autor apresenta ainda o conceito de quinto poder (constituído pela sociedade, para questionar e 

fiscalizar o quarto poder). 

Diante  de  tantas  perspectivas,  Lattman-Weltman sugere  que a  sociedade atribui  poder  e 

influência à mídia, por conta de sua presença cotidiana e onipresente. No entanto, o presente estudo 

pretende alertar para a possibilidade de que, em alguns casos, esta presença da mídia seja uma 
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simulação, uma vez que se dá pela publicação de conteúdos que não foram produzidos pela equipe 

do jornal. 

“A presença cotidiana e onipresente da mídia teria se tornado, para nós, um 
fenômeno aparentemente tão profundo e corriqueiro, o que nos autorizaria a 
pressupor o seu poder e sua influência de modo genérico e auto-evidente. Ao 
mesmo  tempo,  parece  ser  difícil  mensurar  e  qualificar  com  precisão  essa 
influência, dada a própria naturalização da ambiência simbólica atribuída a tais 
meios” (2007: 8).

Cabe ainda ressaltar que estudar o grau de independência da mídia local e seus efeitos na 

gestão pública municipal se configura duplamente relevante, uma vez que a administração pública 

municipal é a que está mais próxima da sociedade, assim como a mídia local - em detrimento dos 

grandes veículos de mídia. Tudo parece indicar que quanto maior for o grau de independência nesta 

relação (mídia local x executivo municipal), mais benefícios terá a sociedade.

A independência  da  mídia  é  diretamente  relacionada  com  a  concorrência,  o  nível  de 

profissionalismo e o ambiente político local. Interessante observar que estes elementos também se 

relacionam: o ambiente político local tende a influenciar mais, onde a concorrência for menor, ou 

não existir. Pouca concorrência também pode ser percebido como poucas oportunidades para os 

profissionais, que por sua vez tende a significar baixos salários - notoriamente uma fragilidade, pois 

quando a remuneração não é adequada, facilita a cooptação do jornalista.
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2. Mídia local e Governo

Esta  seção  aborda  possíveis  relações  entre  a  mídia  e  o  governo.  Analisar  a  relação 

estabelecida entre mídia e governo democrático significa analisar a influência que os atores exercem 

entre si e suas consequências. Algumas questões se apresentam: a influência que a mídia exerce na 

escolha dos representados, a influência que os  representados exercem na mídia e a influência que a 

mídia exerce na audiência, e sua consequente influência no governo. Neste sentido, Cook (1998) e 

Sparrow  (1999)  abordam  o  poder  cada  vez  maior,  da  mídia  sobre  os  rumos  da  governança 

democrática -  exercido através do processo de produção e veiculação do noticiário político. Os 

autores  questionam este  poder,  uma vez  que  a  mídia  não dispõe de  mandato  de  representação 

popular, não foi concebida para governar e não seja responsabilizada pela influência que exerce. 

Neste contexto é importante tentar separar o que pode ser intencional, daquilo que se processa “à 

revelia das intenções dos agentes midiáticos” (LATTMAN-WELTMAN, 2007:13). 

Uma relação “saudável" entre mídia e governo promove, potencialmente, um alto nível de 

transparência  pública.  No  entanto,  a  realidade  parece  fazer  com  que  esta  relação  siga  outros 

caminhos, não tão democráticos. Dentre as distorções, identificou-se nas entrevistas realizadas para 

este  estudo,  um  alto  nível  de  "coleguismo",  principalmente  no  que  tange  o  adiamento  de 

publicações mais constrangedoras. O que é especialmente delicado, na medida em que concordamos 

com o conceito de “democracia de audiência” (MANIM, 1997 apud MIGUEL, 2004: 99), onde os 

representantes não precisam mais ter relações pessoais de confiança com os eleitores. De acordo 

com o autor, a confiança necessária para a conquista do voto seria um reflexo da imagem construída 

pela mídia.

"O  caráter  democrático  das  instituições  representativas  depende  da 
qualidade do vínculo eleitoral,  isto é, da capacidade que o processo 
eleitoral possui de vincular a ação dos representantes à vontade dos 
representados. Um elemento-chave no processo é a informação – sobre 
o comportamento anterior dos políticos, sobre sua plataforma, sobre a 
agenda  pública.  Uma  vasta  literatura  discutiu  a  influência  dos 
principais provedores de informação das sociedades contemporâneas 
(a  mídia  de massa)  na relação entre  representantes  e  representados. 
Mas  as  particularidades  do  campo  político  brasileiro  colocam  em 
perspectiva a literatura internacional” (MIGUEL. p. 91)

 

No Brasil, algumas práticas foram cristalizadas e tornaram-se folclore, por frases como: “O 

que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente esconde”, atribuída a Rubens Ricupero, embaixador 

e ex-Ministro da Fazenda. Outro pensamento democraticamente questionável é atribuído ao ex-
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prefeito da capital paulista e ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf: “A opinião pública é a 

opinião que se publica”. De fato, para Susan Herbst (1998) a opinião pública, pouco tem a ver com 

o público, que tem a sua voz distorcida pelos grupos de interesse e pelos formadores de opinião que 

atuam na mídia.

2.1 Brasil

Famílias que controlam a mídia local em cidades de pequeno e médio porte e municípios 

governados por “barões da mídia” são apenas dois exemplos frequentes da realidade brasileira. No 

Brasil, as distorções entre mídia e governo já fazem parte do folclore nacional.

"No  Brasil,  a  profissionalização  do  jornalismo  tem  início  durante  o 
Estado Novo e só será concluída em 1969, com a aprovação da Lei de 
Imprensa.  De  certa  forma,  a  forte  ingerência  estatal  na  organização 
profissional atrapalhou o desenvolvimento de um jornalismo romântico. 
Alguns  pesquisadores,  como  o  jornalista  e  professor  Francisco 
Sant'Anna, chegam a questionar a existência deste tipo de jornalismo no 
País.  Por  outro  lado,  há  vários  exemplos  na  história  da  imprensa 
brasileira de campanhas jornalísticas marcados pelo comprometimento 
social. Manuel Carlos Chaparro (1993: 92) cita o caso da cobertura das 
`Diretas  Já'  em 1984,  pela  Folha  de  São  Paulo.  “este  teria  sido  um 
momento  em  que  o  jornal  ultrapassou  sua  instância  mercadológica, 
tornando-se  ``uma  entidade  social  e  cultural,  carregada  de  emoções, 
alimentando  processos  complexos  de  comunicação  com  informação, 
análises e opiniões que podem mudar os rumos de povos e nações’'. 
(PEREIRA).

Provavelmente,  a edição do último debate eleitoral  entre Collor e Lula,  promovido pela 

Rede Globo e exibido no Jornal Nacional, às vésperas da eleição de 1989, seja o exemplo mais 

recorrente sobre o poder de manipulação da mídia, no Brasil. 

"a crise do governo Collor foi um divisor de águas para a mídia (em 
especial para o jornalismo político), do ponto de vista da sua relação 
com o  sistema  político  no  novo  período  democrático,  pois  a  grande 
imprensa  durante  todo  o  episódio  não  só  agendou  o  debate  político, 
como se transformou num dos principais atores da crise, denunciando o 
governo,  mobilizando  a  opinião  pública  e  colocando  em  pauta  o 
impeachment.  Nessa  dinâmica  marcada  basicamente  pelo  jornalismo 
investigativo, a mídia brasileira mimetizou a função clássica do cão-de-
guarda (watchdog) da teoria liberal do jornalismo assumindo o papel de 
vigia e fiscalizador do sistema político". (AZEVEDO, 2006: 107).

A questão que se propõe neste trabalho é refletir sobre o poder da mídia local, visto que ela é 

formada por milhares de veículos, que constituem a maior fonte de informação do país. Será ela 

mais avessa, ou propensa, a manipulação. Será ela mais forte, ou fraca, no campo da manipulação? 
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E por fim, terá ela outro meio de sobreviver, se não for sujeitando-se a este tipo de negociata? O 

fato que se pode constatar é que jornais locais, apesar de normalmente apresentarem uma tiragem 

inexpressiva, são muito eficientes quando desejam impor suas pautas ao poder público local: “Não é 

difícil localizar, inclusive, fenômenos de grande relevância contemporaneamente que simplesmente 

devem sua própria existência à ação da mídia” (LATTMAN-WELTMAN, 2007:10). 

Enquanto empresa privada, os jornais impressos buscam suas receitas pela venda de espaços 

publicitários (anúncios).  Além da venda de exemplares nas bancas e assinaturas.  Apesar de sua 

tiragem estabelecer relação direta com o valor que cobra pelos seus anúncios (quanto maior ela for, 

mais caro será anunciar neste veículo), diante da oferta gratuita de outras fontes de informação, e da 

busca por maior eficiência, a tiragem dos veículos tende a ser cada vez menor, talvez apenas o 

necessário para influenciar politicamente, atendendo aos interesses do proprietário do veículo. Visto 

que a penetração dos veículos impressos se dá justamente nos formadores de opinião (RABELO, 

2006: 1). De acordo com a Associação Nacional de Jornais (ANJ)  38, dos 50 maiores jornais do 1

Brasil, tiveram reduções em suas tiragens, na comparação entre os anos de 2013-2014.

…quando mais restrita a área de abrangência do jornal, menor a possibilidade 
das variadas vozes locais encontrarem ali  um fórum aberto de debate.  E as 
restrições são pelas razões de sempre: econômicas, políticas, ideológicas e, às 
vezes, religiosas. As verbas publicitárias, também em nível local, acabam por 
condicionar a linha editorial. (RABELO, 2006: 2).

No que  tange  ao  poder  do  jornal  impresso  local,  alguns  fatores  o  colocam em posição 

privilegiada.  Entre  eles  a  visibilidade  de  exposição  nas  bancas,  que  compensa  a  tiragem 

inexpressiva -  a  leitura da capa do jornal,  exposta na banca,  é uma prática muito comum, que 

"viralisa" o assunto do dia, sobre o qual grande parte da população local falará, mesmo não tendo 

lido a matéria inteira - fato potencializado também pelas mídias sociais. Outra característica que 

"empodera" o impresso local é o fato dele frequentemente pautar outros veículos e mídias, caso 

existam. Além de pesquisas de opinião pública, como a realizada em 2007, pela associação dos 

magistrados  brasileiros,  que  constatou  que  a  sociedade  confia  mais  na  imprensa  do  que  na 

prefeitura.2

Dos 5.570  municípios brasileiros, não chegam a 100 as cidades que ultrapassam 400 mil 3

habitantes.  Logo,  se  considerarmos  que  quanto  menor  for  o  município,  maior  tende  a  ser  a 

 Disponível em: http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil/#1

 Disponível em: http://www.amb.com.br/portal/docs/noticias/pesquisa_opiniao.pdf. Último acesso em: 23/08/2015. 2

 Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2014/default.shtm3

http://www.amb.com.br/portal/docs/noticias/pesquisa_opiniao.pdf
http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil/#
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2014/default.shtm


�16
dependência dos veículos locais em relação a anúncios públicos, a mídia local da maior parte dos 

municípios brasileiros tende a apresentar uma realidade muito pior do que a que foi encontrada 

neste estudo. São jornais com tiragens pequenas (menos de 10% da população local - apesar de que 

normalmente os leitores destes veículos são muito influentes, inclusive na formação de uma opinião 

pública local);  com pouca, ou nenhuma, concorrência direta.  Não raro são empresas familiares, 

envolvidas com outras atividades econômicas na região,  sendo comum a propriedade de outros 

veículos de comunicação, como rádios e sites.

"Historicamente algumas das características mais notáveis do nosso sistema de 
mídia permanecem imutáveis: o monopólio familiar e a propriedade cruzada 
nos meios de comunicação de massa, a pequena diversidade externa do ponto 
de vista político e o viés conservador, a baixa circulação dos jornais associada 
ao  baixo  número  de  leitores  e,  como  conseqüência,  no  campo  da  grande 
imprensa, um jornalismo orientado prioritariamente para as elites e permeável 
à influência dos públicos fortes” (AZEVEDO, 2006: 89) 

Dentro desta realidade,  é  natural  que os proprietários destes veículos,  principalmente os 

jornais impressos diários e locais, sejam personalidades cortejadas tanto pelo mercado, quanto pelo 

estado.  A forma  mais  prática  de  manter  esta  relação  se  configura  com  a  compra  de  espaço 

publicitário.  Desta  forma,  além de um investimento em propaganda,  espera-se  firmar de forma 

tácita, um seguro proteção com este veículo de comunicação. Logo, a sociedade pode não ter acesso 

a determinadas informações ou recebê-las parcialmente. Waisbord (2009) discute o jornalismo de 

defesa civil (JDC) como uma alternativa de fortalecimento das ligações entre imprensa e sociedade 

civil na América Latina. De acordo com o autor, este fortalecimento é uma necessidade, diante dos 

fortes laços existente entre a imprensa e o estado, tanto quanto entre a imprensa e o mercado. 

"Para a imprensa escrita,  o estado tem sido historicamente um protagonista 
econômico e político de peso. Os anúncios do estado permanecem uma das 
fontes  financeiras  mais  importantes  para  a  imprensa  de  modo  geral.  Esta 
situação continua sem qualquer mudança hoje quando os governos mantêm um 
poder  substancial  sobre  o  aspecto  econômico  da  imprensa  e  controlam  as 
decisões-chave que afetam o negócio da mídia. O conluio entre os governos e a 
mídia  tem sido  uma  característica  dominante  dos  sistemas  de  imprensa  na 
região (Hughes e Lawson, 2005). O mercado também tem tido uma influência 
substancial na mídia de notícias” (p.2)

O  debate  sobre  a  publicidade  oficial  e  a  eventual  dependência  que  ela  gera  é  antigo.  4

Waisbord  (2009:2)  afirma  que:  "os  esforços  para  promover  uma  imprensa  mais  plural  e 

 Disponível  em:  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/03/1610673-dilma-indica-que-aumentara-verba-para-4

publicidade-oficial.shtml

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/03/1610673-dilma-indica-que-aumentara-verba-para-publicidade-oficial.shtml
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diversificada  precisam ser  dirigidos  para  remodelar  as  relações  existentes  a  fim de  restringir  a 

influência dos estados e mercados e fortalecer a presença de questões e vozes civis nas notícias”.
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2.2 América Latina

A literatura nos faz crer que a relação entre mídia e governo local, no Brasil, não se distancia 

muito da realidade vivenciada por toda a América Latina. Na Argentina, por exemplo, o sucesso do 

Grupo  Clarín  é  atribuído  a  troca  de  favores  com o  poder  político.  Este  veículo  era  parceiro, 

inclusive,  do governo argentino, na única fábrica de papel para jornais do país  (SILVEIRA, 2009: 5

41). Não faltam demonstrações do empenho dos políticos por criar a realidade e definir a agenda 

pública  (RIPOLLÉS,  2009).  De  acordo  com  este  autor,  Cuba,  Chile,  Peru  e  Argentina  (em 

diferentes períodos históricos), são exemplos claros deste fenômeno.

“…à  semelhança  de  outros  países  da  América  Latina,  existe  também  uma 
concentração  vertical  de  propriedade,  sendo  que  a  um  mesmo  proprietário 
pertencem, além do canal de televisão, emissoras de rádio, jornais e revistas. E 
mais ainda: alguns deles poderiam receber a classificação de Arndt, que fala na 
concentração diagonal, que se aproximaria do conglomerado: além dos negócios 
na  comunicação,  participam  também  de  grandes  empreendimentos  no  setor 
primário,  secundário  e  terciário"  (CAPARELLI,  1982:  100  apud  CABRAL, 
2002: 5). 

A imprensa mantém vínculos com três atores, os estados, os mercados e a sociedade civil. 

Estes vínculos são criados tanto por questões estruturais (propriedade, financiamento e legislação) 

quanto pela prática do fazer jornalístico (produção e consumo de notícias - envolvendo redações, 

fontes e audiências).  Segundo este autor, “nas democracias latino-americanas contemporâneas, (…) 

os estados e os mercados exercem mais influência sobre a imprensa do que a sociedade civil” (p.1). 

Como exemplo, o autor cita a prática de: "políticas arbitrárias que recompensam a “cobertura leal, 

as leis punitivas, e a alocação discricionária dos recursos públicos” (p.2).

Ainda de acordo com Waisbord, os movimentos de reforma política dos sistemas de mídia, 

na região,  almejam aumentar  a  presença das vozes civis  nos veículos,  mas a  longa história  de 

autoritarismo  representa  um  obstáculo.  No  entanto,  estes  movimentos  estão  conquistando 

progressos,  destacando-se  as  leis  de  acesso  às  informações  públicas  (p.3).  Por  outro  lado, 

economicamente, os meios de comunicação adotaram os processos de concentração como estratégia 

principal  de  expansão  para  dominar  o  setor.  “Isso  se  refletiu  tanto  horizontalmente  quanto 

verticalmente,  reduzindo  a  pluralidade  de  posse  a  alguns  grupos,  embora  aparentemente  a 

quantidade de mídia tenha aumentado” (POSTOLSKI apud SMERLING, 2010: 46).

 Disponível em: http://www.grupoclarin.com.ar/areas_y_empresas/papel-prensa. Último acesso em: 23/08/2015. 5

http://www.grupoclarin.com.ar/areas_y_empresas/papel-prensa
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“como no presente, os meios de comunicação na Argentina nunca estiveram 
tão  concentrados,  centralizadas,  endividados,  sem  condições  de  trabalho  e, 
portanto,  precarizados.  Embora  algumas  destas  características  representem 
tendências intimamente ligadas (e possibilitadas) pelo que Robert McChesney 
(2002) adverte como a construção de um sistema de atividades de informação e 
comércio  da  comunicação  global,  o  fato  é  que  os  meios  de  comunicação 
argentinos  estão  longe  de  confrontar  agressivamente  esta  tendência,  que 
sucumbiram  após  uma  década  de  desempenho  econômico  neoliberal  das 
principais  variáveis  políticas,  exercício  que  encontrou  nos  meios  de 
comunicação um dos espaços privilegiados de articulação do consenso social 
(BECERRA, 2004 apud SMERLING, 2010: 49)”.

Power, ao analisar a desconfiança da sociedade, nos políticos da América Latina, apresenta 

algumas das possibilidades para o fato dela ser cada vez maior. Sendo uma delas a baixa alternância 

no  poder.  "Quando  o  desenho  das  instituições  políticas  faz  com que  os  eleitores  percebam as 

autoridades  como  distantes  e  impossíveis  de  serem  cobradas  a  confiança  nos  políticos 

declina”  (POWER,  2005:  6).  Constatação  que  reforça  a  importância  da  imprensa  cobrando  e 

fiscalizando o accountability - desta forma, o poder político, teria mais confiança dos eleitores. No 

entanto, se as autoridades se apresentam por releases produzidos por suas assessorias e publicados 

pelos veículos locais, podemos estar diante de uma simulação de fiscalização e accountability. 

Ainda de acordo com Power, uma das realizações mais notáveis da democracia, na maioria 

dos países da América Latina, é a existência de uma imprensa em larga medida livre. No entanto, 

por serem países novos na democracia, este fator acaba por representar um desgaste para a própria 

legitimidade  da  democracia,  na  era  da  informação,  onde  a  repetição  de  mensagens  atreladas  a 

corrupção, por exemplo, parecem aumentar a sua percepção. No entanto, em pesquisas, a sociedade 

não atribui poder à mídia: 

"De 1996 a 2003, quando solicitados a escolher de uma lista de oito grupos os 
três atores “que têm mais poder neste país”, os respondentes do Latinobarómetro 
classificaram  consistentemente  “o  governo”  em  primeiro  lugar  (55-60%), 
“grandes  empresas”  em  segundo  (40-50%),  partidos  políticos  em  terceiro 
(25-40%) e o Congresso em quarto (18-25%). Três das quatro primeiras escolhas 
apontam para a classe política, enquanto bancos, sindicatos, forças armadas e a 
mídia  sempre  figuram  em  posições  mais  baixas  em  termos  de  seu  poder 
percebido” (POWER, 2005: 19).

Ripollés (2009) assume o papel fundamental do jornalismo na formação da opinião pública, 

reafirmando seu status como um recurso fundamental para exercer o poder, fato que atrai o interesse 

do sistema político. O autor afirma que não se tratam de tentativas esporádicas de controle político, 

elas são comuns, consistentes e sistemáticas.
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"o controle político da informação vai além da mera manipulação ou uso de 
propaganda  na  mídia  e  coloca  em  jogo  vários  mecanismos  complexos  e 
estratégicos. Portanto, visto de uma perspectiva interativa, este fenômeno não 
deve ser visto como potencialmente negativo, mas como um aspecto dinâmico, 
como elemento próprio do comércio e da relação que se estabelece entre a 
mídia e os políticos nas sociedades avançadas.” (idem).

2.3 Papéis da Mídia

Os estudos sobre o impacto social dos meios de comunicação resgatam as pesquisas de Paul 

Lazarsfeld, realizadas nos anos de 1940 e 1950 (MIGUEL), cuja principal contribuição é a teoria do 

fluxo comunicacional em duas etapas (two-step flow of communication), revelando uma redução 

considerável da influência atribuída à mídia (num modelo em que esta atinge um pequeno número 

de  pessoas,  que depois  a  transmitem para  os  outros.  Este  grupo de  intermediários  que  filtra  a 

comunicação, são os formadores de opinião).

"Mulheres e homens seguiriam um comportamento de tipo mimético, reproduzindo as 
atitudes e as  opiniões de seus familiares,  colegas de trabalho,  vizinhos e amigos.  O 
efeito da campanha eleitoral e, de forma mais ampla, de toda a informação veiculada 
pelos  meios  de  comunicação  fica  reduzido  à  ativação  e  ao  reforço  de  inclinações 
latentes. De acordo com uma das metáforas exploradas em The people’s choice, seria 
uma situação análoga à de uma criança que coloca uma moeda sob uma folha de papel e 
em seguida  passa  sobre  ela  um lápis  de  cera:  sem sua  ação,  não  surgiria  nenhuma 
imagem, mas, ao mesmo tempo, ela não tem o poder de produzir qualquer imagem que 
não  seja  aquela  que  já  se  encontra  gravada  na  face  da  moeda  (LAZARSFELD, 
BERELSON e GAUDET, 1969 [1944], p. 75). 

Ou seja, sem a presença de informação vinda de fora, a opinião não emergiria; mas a 
única  opinião  que  ela  é  capaz  de  fazer  brotar  é  aquela  a  qual  o  indivíduo  já  está 
predisposto, pela ação do meio social. Conteúdos que eventualmente contradigam tais 
disposições são em geral descartadas, graças ao fenômeno da “dissonância cognitiva”, 
isto é, à tendência, que todas as pessoas têm, de rechaçar informações que se mostrem 
incompatíveis com suas crenças” (MIGUEL, 2004: 95-96).

Os  estudos  de  Lazarsfeld  focaram  disputas  eleitorais  nos  Estados  Unidos.  Não  sendo 

perfeitamente adequados para esta pesquisa. No entanto, sua teoria não pode ser desconsiderada. 

Neste estudo, a visibilidade proporcionada pela mídia é a protagonista dos questionamentos. Para 

Guareschi (2004: 14), “uma coisa existe, ou deixa de existir, à medida que é comunicada, veiculada. 

É por isso, consequentemente, que a comunicação é duplamente poderosa: tanto porque pode criar 

realidades, como porque pode [fazer com que deixem de existir, ao serem silenciadas]”.
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Para a maior parte dos autores liberais, o problema desta pesquisa se resolve com a livre 

competição no mercado, como apresenta Giovanni Sartori:

"A  concorrência  pelo  mercado  leva  ao  aumento  da  qualidade  da  informação 
apresentada ao público; afinal, “um sistema de informação semelhante ao sistema de 
mercado é um sistema de autocontrole, um sistema de controle recíproco, pois todo 
canal de informação está exposto à vigilância dos outros” (SARTORI, 1994 [1987], 
vol. 1, p. 140). Ou seja, se um jornal apresenta uma notícia falsa ou deixa de relatar 
algo que tenha relevância para seus leitores (ouvintes, telespectadores etc.),  seus 
concorrentes irão denunciar a fraude ou a omissão, em busca de benefício próprio, 
mas atuando objetivamente em proveito do público” (SARTORI apud MIGUEL, 
2004: 97-98).

Os casos observados nesta pesquisa sinalizam a possibilidade de um problema para grande 

parte dos municípios: a inexistência de uma concorrência na mídia impressa diária. Nestas situações 

a sociedade fica refém da mídia local, que deveria desempenhar um papel estratégico, de reflexão 

sobre as informações disponibilizadas pela prefeitura. No entanto, como afirma Marques, além dos 

veículos deve existir uma sociedade civil vibrante que reflita as informações disponibilizadas pela 

prefeitura:

"As mídias que melhor representam a comunicação pública são os jornais locais ou 
aqueles jornais  feitos pela prefeitura,  os panfletos,  revistas  e,  principalmente,  os 
sites  institucionais  na  internet.  Entretanto,  a  mídia  sozinha  não  constrói  a 
democracia  local.  Ao  lado  dos  veículos  informativos  produzidos  pela 
municipalidade deve existir uma sociedade civil vibrante capaz de articular-se e de 
refletir sobre as informações disponibilizadas pela prefeitura” (MARQUES, 2009: 
114). 
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2.3.1 Watchdog

Dentre  os  elementos  que  compõem a  identidade  do  jornalista,  o  faro  jornalístico  é  um 

atributo romântico do profissional que tem dom para apurar fatos relevantes. Nos Estados Unidos, 

passou-se a atribuir o adjetivo watchdog aos jornalistas, algo como cão de guarda da sociedade e da 

democracia. (TRAVANCAS, 1993: 38 apud DIAS, 2012: 154). Nos dias de hoje, em grande parte 

das redações, este adjetivo não faz mais nenhum sentido, pois os jornalistas assumiram uma postura 

passiva,  de  esperar  as  informações  que  chegam pelas  assessorias  e  agências  de  notícias,  para 

escolher dentre elas, quais serão publicadas, deixando de desempenhar a função de investigação, 

necessária para a produção de notícias.

Evidente  que  este  fenômeno  é  deletério  para  a  sociedade,  em  especial  para  as  pautas 

referentes ao Governo (que passa a influenciar, como, quando e quais informações serão publicadas 

-  praticamente zerando o grau de accountability).  Por mais que as empresas jornalísticas sejam 

instituições  privadas,  os  jornalistas  são  formados  para  descobrirem  a  verdade,  acharem  as 

informações que outros queriam esconder.  Em suma, fiscalizar se os outros atores sociais estão 

agindo corretamente. No Brasil, é mais comum nos referirmos a este conceito como uma área da 

profissão: Jornalismo Investigativo.

Quando substituímos watchdog, por Jornalismo Investigativo, fica ainda mais fácil perceber 

o quanto este conceito se afasta da realidade da maior parte das redações jornalísticas brasileiras, 

principalmente das menores, que se dedicam ao jornalismo local. Inclusive por escolha da própria 

empresa, que exige um volume diário de produção, que inviabiliza a produção de matérias mais 

elaboradas, que necessitariam de dias, semanas, ou até meses para receberem o ponto final. Nesta 

dinâmica,  enquanto  as  redações  demitem,  em  busca  da  máxima  eficiência,  as  assessorias  de 

imprensa contratam, para dar conta da crescente demanda - fruto da percepção das instituições, de 

que está cada vez mais fácil influenciar as pautas dos veículos de comunicação. 
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2.3.2 Gatekeeper

Para facilitar a compreensão da relação entre o produto jornal e seu público, Miguel (2004) 

sugere o conceito de "sistema perito” proposto por Giddens (1990): "um sistema de competência 

técnica especializada, do qual as pessoas em geral se servem, mas não são capazes de compreender 

seu funcionamento ou avaliar a priori sua eficácia”. Exigindo a confiança dos consumidores, como 

é o caso do jornalismo.

 

"A crença  depositada  no  jornalismo  pelo  consumidor  de  informações  pode  ser 
desdobrada em três elementos. Primeiro (e mais simples), a confiança na veracidade 
dos  fatos  relatados.  Depois,  a  confiança  de  que  realmente  os  aspectos  mais 
relevantes de cada fato são aqueles que estão relatados. Por fim, a confiança na 
escolha acertada, entre a infinidade de eventos que ocorrem a cada dia, de quais 
mereceriam ser  alçados  à  condição  de  “fatos  jornalísticos”.  A imprensa  possui, 
assim, o monopólio da seleção da notícia. O relevante é observar que este recorte da 
realidade, resultante das decisões de um grupo restrito de profissionais e submetido 
aos constrangimentos próprios  do campo jornalístico,  é  apresentado à  sociedade 
como sendo “a” realidade ou, ao menos, sua parcela significativa” (idem p. 94).

Esta seleção do que "entra na próxima edição" é a ilustração do conceito de Gatekeeper, 

onde os jornalistas escolhem quais assuntos irão noticiar e quais serão destacados "propiciando ao 

público  uma  hierarquização  das  notícias"  (McCOMBS;  SPELLMAN;  WEAVER,  2000  apud 

D`ANDREA, 2013: 2). Ao focarmos nesta etapa de produção, este conceito pode parecer pouco 

relevante, mas é na etapa do consumo que ele assume sua expressão máxima. Ao ler uma edição de 

um jornal, estamos limitados às escolhas feitas por aquele grupo restrito, que selecionou os assuntos 

impressos, em detrimento de muitos outros que talvez nunca tomaremos conhecimento, apesar de 

poderem ser mais relevantes para as nossas vidas do que as matérias publicadas.

Na prática diária do jornalismo, o gatekeeper é a soma de alguns fatores, que nem sempre 

estão  relacionados  com  o  que  é  mais  relevante  para  o  leitor.  Conceitos  como  critérios  de 

noticiabilidade e linha editorial, podem levar o veículo a destacar um assunto na capa por este ter 

uma foto mais atraente. Da mesma forma, matérias que poderão "incomodar parceiros do veículo", 

podem ser "deixadas na gaveta",  por não ser considerado oportuno publicá-las (logo, apesar de 

serem informações de interesse social, esta realidade "não existirá" para os leitores deste veículo). 

Havendo  concorrência  na  mídia,  presumisse  um cenário  e  respectivamente  um comportamento 

diferente,  diante  da  possibilidade  de  não  publicar  uma  matéria  que  pode  ser  publicada  pela 

concorrência.  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2.3.3 Agenda Setting

A hipótese do agenda setting (ou teoria do agendamento) é um fenômeno complexo, que 

desperta o interesse de diferentes áreas do conhecimento, em especial da comunicação e da ciência 

política,  o  presente  estudo  compreende  três  níveis  de  agendamento:  agenda  midiática,  agenda 

pública e agenda de políticas públicas. A agenda midiática (indica quais são os temas importantes), 

pauta a agenda pública (questões discutidas pela sociedade) que, por sua vez, pode influenciar a 

agenda política (questões que gestores públicos consideram importantes). Desta forma, identifica-se 

o poder do veículo de comunicação, exercendo forte influência naquilo que deve ser observado pela 

sociedade e pelos gestores públicos. A imprensa "pode não ter êxito em dizer aos leitores como 

pensar, mas é espantosamente exitosa em dizer aos leitores sobre o que pensar”. (COHEN, 1963 

apud WALGRAVE & VAN AELST, 2006).

Para Hohlfeldt (1997), questões como tempo de cobertura jornalística e tempo decorrido 

para a concretização de seus efeitos no receptor são variáveis que devem ser observadas no agenda 

setting:

“… deve-se levar em conta não apenas o lapso de tempo abrangido por uma 
determinada  cobertura  jornalística  quanto,  muito  especialmente,  o  tempo 
decorrido entre esta publicidade e a concretização de seus efeitos em termos de 
uma ação conseqüente por parte do receptor. Tome-se o exemplo ainda recente 
da  criação  do  Plano  Real  e  o  posterior  lançamento  do  ex-Ministro  do 
Planejamento Fernando Henrique Cardoso como candidato à Presidência da 
República, com o resultado eleitoral que todos conhecemos: enquanto que em 
maio daquele ano eleitoral, Luís Inácio Lula da Silva era considerado virtual 
candidato preferencial, com mais da metade das intenções de voto, em pouco 
mais  de  cinco  meses,  revertia-se  a  situação,  com  a  vitória  de  Fernando 
Henrique, em outubro, ainda em primeiro turno, o que significava, em termos 
do  sistema eleitoral  brasileiro,  ter  alcançado  mais  que  a  metade  dos  votos 
válidos para aquela eleição.” (p. 44).

Pode-se supor que o gestor público, tenha interesse em alinhar a agenda de políticas públicas 

com a agenda pública, não por esta ser realmente relevante para a sociedade, mas por perceber esta 

ação como uma oportunidade de aumentar seu capital eleitoral, tendo mais cobertura da mídia. No 

entanto, grande parte da agenda pública é tão efêmera quanto a agenda midiática (visto que a mídia 

precisa  preencher  seus  espaços  com  informações  “novas”  diariamente  e  estas  exercem  forte 

influência sobre a agenda pública). Esta curta validade dos assuntos dificulta o desejo político de 

alinhar  a  agenda  de  políticas  públicas  com a  agenda  pública,  visto  que  a  agenda  de  políticas 

públicas é mais lenta e, além disso, o orçamento público em exercício permite apenas mudanças 



�25
incrementais. Daí nasce o conceito de comunicação estratégica, que é planejado e executado pelas 

assessorias de comunicação, tendo nos releases uma de suas "armas". 

Os gestores públicos tendem a estabelecer um ciclo de influência com o objetivo de pautar a 

mídia, que permanecerá pautando a agenda pública. Desta forma, o gestor público irá “surpreender 

positivamente" a sociedade, com uma resposta rápida e adequada que aguardava o momento certo 

para ser posta em prática. Evidente que, na prática, as coisas não funcionam de forma tão simples, 

visto que "todos os atores políticos têm a sua própria agenda; alguns têm mesmo várias agendas que 

são mais ou menos independentes umas das outras” (WALGRAVE, 2006: 94).

"Há, assim, na arena midiática, uma disputa incessante entre as várias agendas 
postas em circulação por diversos atores sociais e políticos, inclusive a própria 
imprensa  que,  em  momentos  excepcionais  (como  no  impeachment  dos 
presidentes Nixon e Collor), pode vir a assumir a posição de ator principal do 
processo  político.  Portanto,  a  visibilidade/invisibilidade  dos  atores,  temas  e 
demandas  dependem  em  larga  medida,  no  regime  democrático,  do  grau  de 
pluralidade  externa  existente  no  sistema  de  mídia  ou  da  pluralidade  interna 
praticada  em cada  jornal,  revista  ou  emissora  de  TV e  rádio.”  (AZEVEDO, 
2006: 98).

Temos então, na disputa pela arena midiática, variáveis como as agendas concorrentes dos 

atores políticos, que de acordo com Walgrave, podem ser mais ou menos independente um do outro 

- quanto maior a coalisão, menor tende a ser a concorrência entre as agendas destes atores. Outra 

variável que irá influenciar na seleção e divulgação destas agendas, de acordo com Azevedo, seria a 

pluralidade  da  mídia  e  a  pluralidade  dos  jornalistas  na  redação.  A hipótese  do  agendamento  é 

complementada ainda pelo conceito de framing (a narrativa dos fatos influencia a forma como a 

audiência interpreta a matéria jornalística) e priming (quanto maior o destaque da matéria, maior 

será a relevância atribuída pela audiência):

"Inspirado na obra do sociólogo Erving Goffman (1974), o conceito de framing 
acrescenta  que  o  relato  dos  fatos  sempre  está  embutido  em  narrativas 
explicativas implícitas,  que contribuem para modelar a visão de mundo das 
audiências. E o conceito de priming aponta que o noticiário afeta o julgamento 
sobre os líderes políticos, na medida em que os cidadãos tendem a dar maior 
peso  aos  assuntos  que  encontram  maior  destaque  na  agenda  pública 
(IYENGAR, 1991, p. 133)" (MIGUEL, 2004: 96-97).

Sendo  a  agenda  midiática  influenciada,  ou  não,  pelas  agendas  dos  gestores  públicos,  a 

sociedade se apresenta como o elo mais fraco desta corrente, na medida que a posição dela não se 

altera:  permanece  sendo  pautada  pela  mídia.  Neste  sentido,  o  conceito  de  desigualdade 
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comunicativa  proposto  por  Fraser  (1992)  apresenta  as  categorias  “públicos  fortes”  e  “públicos 

fracos”, para diferenciar os sujeitos ativos e passivos na formação da opinião pública:

“… o público forte é constituído pelos grupos que possuem recursos 
políticos,  simbólicos  ou  econômicos  suficientemente  fortes  para 
produzir agendas e tomada de decisão e influenciar a opinião pública. 
O público  fraco,  embora  participe  da  formação da  opinião  pública, 
obviamente não possui recursos suficientes para configurá-la de acordo 
com seus interesses políticos e sociais, nem detém poder de decisão 
nas esferas políticas e econômicas” (AZEVEDO, 2006: 98-99).

Parece  razoável  sustentar  a  hipótese  de  que  em  cidades  com  baixa  diversidade  (ou 

concorrência) entre os veículos de comunicação, a capacidade do público forte agendar a mídia é 

potencializada.  No caso de cidades  que apresentam forte  coalisão política,  e/ou a  prefeitura  se 

apresenta  entre  os  principais  anunciantes  dos  veículos  de  comunicação,  estas  características 

amplificam a capacidade desta prefeitura pautar a agenda midiática.  

"Como lembra muito bem Maia (2002: 5), tanto os autores vinculados 
à  perspectiva  pluralista,  como  Dahl  (1971),  quanto  os  filiados  à 
corrente  deliberacionista,  como  Habermas  (1984)  e  Fraser  (1992), 
consideram que a diversidade de fontes de informação e a pluralidade 
de  opiniões  são  cruciais  para  a  efetividade  do  debate  das  questões 
públicas e das decisões políticas nas poliarquias ou para a deliberação 
crítica  e  racional  no âmbito  da  esfera  pública.  Seja  como for,  para 
assegurar as condições democráticas referidas é imprescindível que os 
meios de comunicação de massa estejam organizados numa estrutura 
plural e competitiva e seja capaz de refletir, se não toda, pelo menos as 
correntes  mais  importantes  da  diversidade  ideológica,  política  e 
cultural da sociedade” (AZEVEDO, 2006: 97-98).

Além da questão da concorrência, outro ponto delicado na realidade brasileira, como lembra 

Azevedo (2006: 100) é a característica do monopólio familiar e a participação política nos veículos: 

"Além do monopólio  familiar,  outra  característica  marcante  do sistema de mídia  brasileiro  é  o 

controle de parte importante das emissoras de rádio e televisão por políticos.” Somando-se a este 

quadro a atual conjuntura, de crise nas redações, o investimento em assessorias de comunicação se 

apresenta  como  uma  alternativa  muito  interessante,  pois  demanda  baixo  investimento  (se 

comparado  ao  investimento  necessário  para  fundar  um  veículo  de  comunicação),  além  de 

possibilitar  a  conquista  de  espaço  em diferentes  veículos.  Sendo o  investimento  em assessoria 

inquestionável, ou menos questionável, pelos conceitos democráticos.

"(...)  a  televisão,  os  jornais  e  o  rádio  funcionam como um sistema 
integrado, em que os jornais relatam o evento e elaboram análises, a 
televisão o digere e divulga ao grande público,  e  o rádio oferece a 
oportunidade  de  participação  ao  cidadão,  além  de  abrir  espaço  a 
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debates político-partidários direcionados sobre as questões levantadas 

pela tele“isão" (Castells, 2000, p. 376).

Basta que um veículo “compre" a pauta (publique o release) para servir de pauta para os 

outros veículos, que podem "sentir-se obrigados" a abordar o assunto. No caso dos veículos locais, 

que necessitam de notícias da região, a dependência se dá em maior grau com as assessorias de 

imprensa da cidade. Grande parte das assessorias de comunicação das Prefeituras brasileiras ainda 

atuam prioritariamente  como assessorias  de  imprensa.  Não  estão  preocupadas  com o  que  seja 

interesse  público,  objetivando  apenas  uma  propaganda  do  governo.  Por  sua  vez,  os  jornais, 

contando com cada vez menos repórteres, percebem no material que chega, releases “prontos para 

publicar”,  uma economia,  muito bem-vinda.  Desta  forma,  ao publicar  a  versão oficial  em suas 

páginas,  o jornal  deixa de contribuir  com a transparência pública municipal  e o accountability. 

Além de reforçar a assimetria de informação (na medida em que o processo de redação de um 

release tende a omitir informações negativas e valorizar informações que interessam ao cliente/

governo).

"Tipicamente,  os  jornais  tentam  reagir  aos  desafios  da  era  digital 
seguindo  o  script  das  organizações  em  declínio  e  adotam  medidas 
paliativas.  O  primeiro  passo  é  sempre  tentar  reduzir  ao  máximo  os 
custos.  Com  isso,  jornalistas  são  demitidos.  Os  que  ficam  têm  de 
trabalhar  mais  intensamente  e  em piores  condições,  pois  recursos  de 
todos os tipos e de todas as formas são cortados. Menos jornalistas e 
recursos significam que os jornais ficam cada vez mais dependentes das 
agências de notícias” (ALCADIPANI, 2007: 34).

O principal aspecto que diferencia a mídia local é justamente a proximidade que esta possui 

com a audiência, diferente da mídia nacional ou das grandes cidades. Esta proximidade aumenta a 

relevância  de suas  informações para  a  audiência,  uma vez que elas  apresentam potencialmente 

maior impacto. Além do fato que, diante de uma diversidade menor de assuntos, estes assuntos 

serão mais recorrentes.

"É certo que a imprensa regional escolhe o território como o lugar de 
realização  do  seu  empenhamento  editorial,  cultural,  discursivo, 
económico,  resultando  a  sua  especificidade  do  “seu  compromisso 
específico,  do seu pacto comunicacional  com um território que não 
pode deixar de repensar um recorte parcial de um espaço mais vasto”. 
Trata-se  de  um  jornalismo  de  proximidade,  fundamentalmente 
comprometido com a sua região e as suas gentes” (LOPES, 2009: 37). 
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2.4 Comunicação Pública 

Esta seção aborda o conceito de comunicação pública e comunicação estratégica, porque é 

importante entender como e com qual objetivo o governo se comunica com a sociedade. Segundo 

Matos:  ”O  Estado  opera  de  modo  estratégico,  visando  interferir  não  só  na  construção  de  sua 

imagem pela opinião pública, mas também influenciar os comportamentos e atitudes dos cidadãos, 

os quais devem ser convencidos de que o governo age em prol do bem comum” (2009: 3).

Segundo Novelli (2006), com as formas de governança instituídas após 1988, a prática da 

comunicação pública (aquela oriunda dos órgãos responsáveis pela administração pública) assume 

relevância significativa para o exercício da participação política e da cidadania. Sendo necessário, 

para isso, "extrapolar a esfera da divulgação de informações do governo e da assessoria de imprensa 

como  mecanismo  de  autopromoção  dos  governantes  e  de  suas  ações  para  colocar-se  como 

instrumento facilitador do relacionamento entre cidadão e Estado” (NOVELLI, 2006: 77).

"Internacionalmente, a discussão sobre governança aponta para a necessidade dos 
governos  se  adaptarem  a  uma  nova  realidade  mais  participativa  e  inclusiva.  A 
Organização para  Cooperação e  Desenvolvimento Econômico (OCDE),  entidade 
que congrega 30 países  desenvolvidos,  usa o termo governança “para descrever 
como a autoridade é distribuída no sistema governamental e como as pessoas que 
detêm tal autoridade são responsabilizadas” (KONDO, 2002, p. 11). Entre os países 
membros  da  entidade,  a  boa  governança  inclui  o  respeito  a  três  aspectos:  a 
responsabilização dos agentes públicos por suas ações; a transparência das ações e 
informações que são disponibilizadas aos cidadãos; e a abertura dos governos para 
escutar a opinião dos cidadãos e das empresas e considerá-la na formulação das 
políticas públicas”. (NOVELLI, 2006: 84). 

Apesar dos avanços, fora das capitais ainda existe forte resistência das cidades ao conceito 

de  transparência.  Uma  tendência  a  limitar  o  vasto  conceito  de  comunicação  pública,  em 6

informação.  Analisando o processo de informação, Novelli (2006: 86) o classifica como um fluxo 

descendente de comunicação, onde o governo é o emissor e o cidadão é o receptor. No entanto, este 

modelo  desconsidera  a  eventual  influência  que  um  veículo  de  comunicação  pode  exercer  ao 

intermediar  este  processo.  Num cenário  ideal,  um veículo  de  comunicação  isento  e  autônomo 

(questionador) pode diminuir a assimetria de informação, aumentando a transparência pública e o 

accountability. No entanto, caso este veículo não exerça sua função (watchdog) da melhor forma, 

publicando releases recebidos da assessoria sem investigar, quais podem ser as consequências? 

 Disponível em: http://www.mpc.es.gov.br/mpf-vai-elaborar-ranking-nacional-dos-portais-da-transparencia/6

http://www.mpc.es.gov.br/mpf-vai-elaborar-ranking-nacional-dos-portais-da-transparencia/
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"As idéias de primazia do mercado e de estado mínimo, colocadas em prática, têm 
resultado em uma mídia que trata o público como consumidor. A diferença é que, 
como  público-cidadão,  temos  direitos  e  liberdades,  mas,  como  consumidores, 
somos  inseridos  em um padrão  restrito  de  sociabilidade,  somos  apenas  agentes 
econômicos  integrados  ao  processo  de  realização  do  capital  da  indústria  da 
mídia” (IANONI, 2003: 12).

O processo de informação, que em muito se parece com a assessoria de imprensa ativa, atua 

prioritariamente com o envio de releases que expressam a versão oficial dos fatos que se deseja 

divulgar.  O  processo  de  informação  deve  ser  substituído  por  uma  comunicação  pública,  que 

estimule a troca de informações com a sociedade, de forma transparente.  Tendo os veículos de 

comunicação como fiscalizadores desta troca.

"A comunicação pública, compreendida como o processo de comunicação que ocorre 
entre as instituições públicas e a sociedade e que tem por objetivo promover a troca ou o 
compartilhamento das informações de interesse público, passa a desempenhar um papel 
importante de mediação para as práticas de boa governança” (NOVELLI, 2006: 85).

De acordo com Novelli (2006: 87), “…comunicação [pública] está mais envolvida com a 

promoção da cidadania e da participação do que com a divulgação institucional”. Não devendo, 

inclusive, focar exclusivamente nos veículos de massa. Pena a realidade encontrada em grande dos 

municípios brasileiros estar tão distante desta idealização.

"A Comunicação  Pública,  sob  esta  perspectiva,  tem  um  grande  desafio  a  ser               
vencido, pois estará atuando diretamente na formação de um novo modelo de esfera 
pública,  mais  democrática  e  participativa.  Se  atualmente  a  esfera  pública  está 
“feudalizada”, na perspectiva habermasiana, ao passar a contar com o auxílio de 
canais  de  comunicação  que  não  estão  exclusivamente  focados  nos  veículos  de 
comunicação de massa,  a prática da comunicação pública,  quando conduzida de 
forma  ética  e  responsável,  tem  a  possibilidade  de  promover  e  consolidar  o 
engajamento ativo dos cidadãos nas definições e implantações de políticas públicas” 
(NOVELLI, 2006: 88).

A comunicação pública idealizada é um desafio para as cidades, quanto menor a cidade, 

maior  o  desafio.  É  natural  que  a  realidade  de  grande  parte  das  cidades  brasileiras,  jornais 

tradicionais já atuem como veículos oficiais (portadores da versão oficial). Para o poder público, 

acabam sendo ain“a mais interessantes que veículos oficiais de fato, pela reputação que carregam, 

de independência.  Sendo o governo capaz de manipular a imprensa local,  em tese,  manter esta 

relação passa a ser muito mais interessante do que investir em canais de comunicação pública, visto 

que desta forma a responsabilidade pela informação passa a ser atribuída ao veículo que a publica e, 

além disso, o cidadão tende a duvidar menos de um veículo tradicional,  do que de um veículo 

governamental.  "As  informações  que  apresentam  maior  nível  de  confiança  são  as  notícias 
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veiculadas pelos jornais impressos (53% dos entrevistados que utilizam esse meio dizem confiar 

sempre ou muitas vezes)” (Secom, 2014: 82).

"Embora poucos tenham sido os jornais obrigados a submeter todos os seus 
textos a censores, o cerceamento da liberdade dava-se sob outras formas, como 
as  pressões  econômicas  por  meio  de  verbas  publicitárias  oficiais  ou  a 
anunciantes  privados,  atentados,  ameaças  e  vigilância  ostensiva  sobre  os 
editores e jornalistas.” (ANJ. Disponível em: http://www.anj.org.br/imprensa-
brasileira-dois-seculos-de-historia-2/).

A comunicação  de  uma prefeitura  deve  estar  focada  na  comunicação  pública  e  não  na 

assessoria de imprensa. Sua atuação deve se pautar na troca de informações com a sociedade e no 

relacionamento com a imprensa local, proporcionando maior transparência e accountability. Se, ao 

contrário, a assessoria de imprensa de uma Prefeitura prioriza dedicar-se à produção de releases 

que, apesar de utilizarem a linguagem jornalística, assumem uma versão oficial dos fatos - ela deixa 

de trabalhar em benefício do interesse público e passa a atuar em benefício da imagem do Prefeito e 

seu Governo. Neste sentido, parece que a comunicação pública só será uma realidade quando for 

iniciativa da sociedade. 

"A  comunicação,  sabe-se,  é  energia  que  dá  vida  às  organizações;  por  isso, 
administrá-la, na área privada, é essencial para a eficiência e até sobrevivência num 
ambiente altamente instável, volátil e crítico. No ambiente de interesse público, há 
responsabilidade maior, do atendimento ao direito do cidadão de ter capacidade de 
agir em seu próprio interesse e na viabilização das demandas coletivas nas mais 
diversas áreas". (DUARTE, p. 2).

Adiante, se os jornais locais, por qualquer que seja o motivo (dependência financeira, mão 

de  obra  insuficiente  ou  desqualificada,  falta  de  investimento)  passam  a  publicar  estas  versões 

oficiais, a população passa a ser duplamente prejudicada: 

1) Por  ter  dinheiro  público  sendo  investido  na  produção  de  mensagens  que  fazem  uso  da 

linguagem jornalística para agregar valor à imagem do Prefeito e/ou de seu governo e; 

2) Um veículo de comunicação tradicional da cidade, publicar versões oficiais da Prefeitura local, 

como se fosse autor da mesma, ou seja: os leitores tendem a acreditar que aquela mensagem 

passou pelo processo de apuração e confrontação que visa assegurar a veracidade de um texto 

jornalístico.

Outro ponto importante a ser destacado é o tipo de oferta da comunicação: voluntária versus 

compulsória,  o  grau  de  transparência  da  informação  fornecida  compulsoriamente  (pedido  de 

http://www.anj.org.br/imprensa-brasileira-dois-seculos-de-historia-2/
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resposta solicitado pelo jornal)  e a publicação nos jornais das informações voluntárias (versões 

oficiais  -  releases)   podem contribuir  para  a  apropriação  das  funções  sociais  da  mídia.  Nesse 

contexto, o presente trabalho pretende identificar se ocorre esta apropriação nas cidades analisadas. 

Realidade  que  corresponderia  ao  adestramento  daquele  que  deveria  ser  o  cão  de  guarda  da 

sociedade e da democracia.

"Na  política,  as  ferramentas  mais  comuns  de  castigo  em  más  condutas  são  a 
exposição  pública  e  a  remoção  de  cargos  públicos.  Ainda  que  não  levem  os 
acusados a pagar multas ou pisar no cárcere, tanto a publicidade como a exposição 
podem constituir  castigos terríveis  que levem a destruir  a  reputação pública e a 
carreira política de um político". (SCHELDER, 1999, apud BONATTI, 2014: 17).

 
Neste sentido, quanto maior o grau de correspondência entre os releases da prefeitura e as 

matérias  publicadas  pelos  jornais  locais,  maior  tende  a  ser  o  risco  da  sociedade  não  tomar 

conhecimento de informações relevantes para que exerçam sua cidadania. Seja por corrupção ou 

incompetência do veículo local, uma vez refém de uma relação amistosa entre prefeitura e mídia, a 

população tem suas chances de tomar conhecimento de informações de interesse social reduzidas. O 

que  enfraquece  a  democracia,  além  de  ignorar  as  formas  de  governança  instituídas  após  a 

Constituição de 1988.

"Contudo,  é  um  erro  contrapor  de  forma  dicotômica  uma  imprensa  comercial 
supostamente  objetiva  e  neutra  a  uma  imprensa  política  com  viés  político  e 
partidário (HALLIM e MANCINI, 2004, p. 26). Primeiro, porque nenhum analista 
sério seria capaz de defender a idéia de que objetividade e neutralidade existem de 
fato em algum jornal do mundo, pois um grande número de pesquisas mostra que os 
jornalistas compartilham crenças ideológicas como qualquer outro indivíduo e que 
os  padrões  de  recrutamento  profissional  e  as  rotinas  produtivas  nas  redações 
incorporam consciente ou inconscientemente valores culturais e políticos. Segundo, 
porque jornais comerciais freqüent“mente assumem posições políticas e até mesmo 
partidárias  (especialmente  nos  momentos  eleitorais),  enquanto  que  jornais 
partidários podem adotar, e muitos adotam, normas de equilíbrio e balanceamento 
em  suas  reportagens.  Além  do  mais,  deve-se  levar  também  em  conta  que  no 
jornalismo comercial moderno a diferenciação política dos jornais se dá muito mais 
pelas  crenças  políticas  e  valores  morais  do  que  pela  associação  com  uma 
organização partidária ou política em particular” (AZEVEDO, 2006: 102). 

Em cidades de médio e pequeno porte, onde as tiragens não representam mais que 5% da 

população local, a única forma de explicar sua influência das manchetes na opinião pública, parece 

ser por meio da exposição das capas, nas bancas de jornal. Efeito que pode ser potencializado pelo 

crescimento das mídias sociais, que viralizam as pautas da mídia local impressa. Desta forma, a 

questão  da  independência  da  mídia  permanece  fundamental  para  que  ela  desempenhe  os  seus 
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principais papéis: agenda setting, watchdog e gatekeeper - para ajudar a sociedade a contextualizar 

as informações e promover o accountability.

"O papel da imprensa na era digital não é mais o de fornecedor exclusivo dos 
dados e fatos que servem de base para a nossa tomada de decisões. Sua função 
é cada vez mais a de ajudar as pessoas a contextualizar o material informativo 
que  recebem das  mais  variadas  fontes.  E  é  ai  que  a  nossa  imprensa  falha 
gritantemente ao nos fornecer uma visão unilateral e uniforme do mundo que 
nos cerca. As redações, por força das pressões externas e da concorrência entre 
veículos, tendem a criar ambientes informativos pouco sensíveis a opiniões e 
percepções  divergentes  às  da  maioria  dos  seus  integrantes,  o  que  alimenta 
abordagens  d i s to rc idas”  (Dispon íve l  em:  h t tp : / /
observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-questao/os-riscos-ocultos-na-
uniformizacao-da-agenda-da-imprensa/).

De acordo com Anthony Downs (1957 apud MIGUEL, 2004: 98-100) a competição eleitoral 

é mais eficiente que a competição da mídia para solucionar o problema da informação política:

"Cada partido ou candidato possui interesse em divulgar ao máximo informações 
que sejam favoráveis a si ou desfavoráveis a seus oponentes. Como resultado, os 
eleitores terão disponível, a baixo custo, uma quantidade razoável de informação 
relevante;  terão  disponível,  em especial,  o  contraditório  político,  já  que  estarão 
submetidos  a  versões  divergentes  sobre  o  que  é  a  realidade  social,  quais  os 
problemas mais candentes e suas soluções, quem são os agentes políticos, quais os 
seus compromissos”.

Apesar  de,  na  realidade,  o  problema  poder  ser  mais  complexo:  como  pelo  fato  da 

possibilidade de dominação política de um veículo, associado a inexistência de um concorrente que 

mostre o “outro lado”, a teoria nos mostra que a solução não depende apenas da mídia. Muito pelo 

contrário, a mídia irá refletir quase que automaticamente os arranjos promovidos pela sociedade e 

pelos gestores públicos.  

Adiante  o  conceito  de  “declínio  dos  partidos  políticos”  (WATTENBERG,  1998  apud 

MIGUEL),  onde  os  veículos  de  comunicação  de  massa  sobrepõem  os  políticos,  aos  partidos 

políticos  (personalizando a  disputa),  permitindo chegar  à  “democracia  de  audiência”  (MANIN, 

1997 apud Miguel), onde os representantes não precisam mais ter relações pessoais de confiança. 

Agora a confiança necessária é um reflexo da imagem construída pela mídia.

"Na  democracia  de  audiência,  as  pesquisas  de  opinião  e  os  especialistas  na 
construção  de  imagens  ocupam  posições  de  protagonistas,  os  partidos  perdem 
importância e o eleitor se torna disponível para o mercado político como um todo, 
uma vez que as lealdades tradicionais entram em declínio." (MIGUEL, 2004: 100).

http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-questao/os-riscos-ocultos-na-uniformizacao-da-agenda-da-imprensa/
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Germán  Rey  (2003),  Ombudsman  do  jornal  El  Tiempo,  da  Colômbia,  analisa  diversas 

iniciativas de observatórios da mídia, na Colômbia, Peru, Equador, Argentina, Brasil, Venezuelana, 

que por mais que apresentem origens e estágios distintos, atuam mesmo que de forma temática 

(caso da ANDI, no Brasil), observando a relação entre informação e prática política. De acordo com 

o  Projor  –  Instituto  para  o  Desenvolvimento  do  Jornalismo  (instituição  responsável  pela 

manutenção  do  Observatório  da  Imprensa  -  iniciativa  respeitada  no  Brasil),  os  veículos  de 

comunicação enfrentam dificuldades econômicas na maioria das cidades brasileiras. No entanto, 

como será possível observar na apresentação dos resultados obtidos por meio de entrevistas com 

assessores e jornalistas para este estudo, a hipótese mais simplória, que seria os veículos serem 

dependentes financeiramente das prefeituras, parece estar descartada nos casos analisados.

"Tanto a indústria da comunicação quanto a sociedade como um todo têm muito a 
ganhar  nas  décadas que se  seguem se a  imprensa local  e  regional  for  capaz de se 
viabilizar  economicamente  e  de  melhorar  o  seu  desempenho  como  fornecedor  de 
informações  úteis  para  a  sua  comunidade  e  formador  de  opinião  dos  seus 
cidadãos.” (Projor. Disponível em: http://www.projor.org.br/projor/?page_id=388).

A teoria dos Quatro Rs, proposta pelo cientista político Robert Gregory Michener, resume 

quatro aspectos (Receita, Regulação, Repressão e Relações) que podem influenciar a independência 

da mídia, em relação ao governo - principalmente na América Latina. Alguns aspectos parecem 

apresentar maior relevância na mídia local, como é o caso da Receita proveniente da publicidade 

oficial e a possibilidade do governo repreender certos comportamentos do veículo, agindo contra o 

próprio  veículo  e/ou seus  anunciantes/parceiros,  ou  outras  empresas  do grupo.  Outros  aspectos 

parecem ser mais relevantes para os veículos de atuação regional ou nacional, como Regulação (no 

que tange a legislação) e Relações, na medida em que o governo pode dificultar, ou impedir, o 

acesso da mídia às pessoas mais importantes para entrevistas, por exemplo.
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2.5 Teoria x Realidade

 A teoria sinaliza a importância da mídia local, deixando claro que a possibilidade dela ser 

capturada  pelo  governo  municipal  é  prejudicial  para  a  sociedade.  No  entanto,  o  primeiro 

questionamento  que  se  apresenta  pertinente  é:  a  mídia  local  apresenta  condições  de  ser 

independente? Mesmo em cidades prósperas, como é o caso dos municípios analisados, a influência 

que o veículo é capaz de exercer tende a despertar o interesse por sua captura. Desta forma, é muito 

provável  que  os  atores  políticos  tentem  agradar  ou  punir,  o  veículo  ou  seus  proprietários.  A 

recíproca também pode ser uma realidade, ou seja: em busca de anúncios, ou outros benefícios, o 

veículo pode fiscalizar mais ou menos, o poder público municipal. De toda forma, quando existe 

alguma intenção diferente de buscar a verdade, que preceda o exercício da atividade jornalística, a 

sociedade tende a ser prejudicada.

Por mais que, na maior parte das vezes, o Jornal da Cidade tenha publicado releases que 

tinham  escopo  técnico,  como  informações  sobre  ruas  que  serão  asfaltadas,  quadras  que  serão 

construídas,  reformas  de  prédios  públicos,  avisos  de  licitação  e  concursos  públicos;  o  fato  de 

publicar releases cria uma comodidade perigosa para o jornalismo e,  consequentemente,  para a 

sociedade e para a democracia. Por mais que algum jornalista da redação apure para confirmar a 

veracidade do release (o mínimo que se espera das informações publicadas em um jornal), ao fazer 

isso,  este  profissional  deixou  de  investigar  as  pautas  que  o  governo  não  deseja  divulgar, 

desperdiçando a chance de exercer o watchdog, que pode acrescentar muito mais para a democracia.

No próximo capítulo, iremos mostrar a influência de duas prefeituras de cidades prósperas 

do interior do Estado de São Paulo (Piracicaba e Bauru) na agenda da mídia local, observando a 

comunicação oficial produzida pelas assessorias das prefeituras (releases) e comparando com as 

matérias produzidas pelo jornal local (Jornal de Piracicaba e Jornal da Cidade, respectivamente), 

durante o primeiro semestre de 2014. Desta forma, pretende-se compreender se o interesse público é 

privilegiado pela interação entre assessorias de imprensa de Prefeituras e jornais locais. Ou se, pelo 

contrário, esta relação reforça a assimetria de informação entre poder público municipal e cidadãos 

- ao publicar versões oficiais no jornal local - além de diminuir a transparência e o accountability.
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3. Metodologia

Este  capítulo  descreve  a  metodologia  usada  na  comparação  de  dois  jornais,  e  seus 

respectivos  contextos,  na  pesquisa  sobre  a  relação  entre  cobertura  independente  e  releases 

governamentais. Dentre os 5.570 municípios do Brasil, este estudo irá observar a realidade de duas 

cidades do interior do Estado de São Paulo (Piracicaba e Bauru), que distam entre si em pouco mais 

de  200km,  além  de  apresentarem  similaridades  no  número  de  habitantes  (364.571  e  343.937, 

respectivamente) e no orçamento publicado para o exercício de 2014 (R$ 1.263.435.500,00 e R$ 

1.386.735.521,48, respectivamente). O presente estudo utiliza a metodologia “most similar systems 

design”  (MSSD),  uma  das  metodologias  mais  utilizadas  em  política  comparada,  baseada  no 

princípio das variações concomitantes (MILL, 1984, p. 196 apud GONZALEZ).

A análise deste estudo será restrita ao primeiro semestre de 2014, para evitar qualquer tipo 

de influência do processo eleitoral que ocorreu durante o segundo semestre do referido ano. Além 

disso, seis meses é um período suficiente para assegurar a confiabilidade dos resultados. Não serão 

objeto de estudo outras mídias que não a impressa, por dois motivos: 1) normalmente, os jornais 

impressos dedicam mais espaço para a cobertura política; 2) a mídia impressa pauta outros veículos 

- agendamento intermidiático (McCOMBS). Além disso, este estudo analisou apenas um veículo 

impresso diário  de  cada município  porque cidades  pequenas  tendem a só  suportar  um ou dois 

jornais  e  os  recursos  não  permitem  uma  maior  amostragem.  No  que  concerne  aos  objetos 

escolhidos, a delimitação deve-se a dois motivos: 1) Cidades em que a Prefeitura apresente em seu 

site, as notícias produzidas durante o primeiro semestre de 2014; 2) Cidades nas quais ao menos 

um, entre os jornais impressos diários, disponibilizem as edições do primeiro semestre de 2014, em 

seus sites, na internet.

A  escolha  destas  duas  prefeituras  se  justifica  inicialmente  apenas  pelo  critério  de 

acessibilidade. No entanto, estas duas cidades representam 10% do universo de 20 municípios com 

mais de 300 mil habitantes, no Estado de São Paulo (IBGE, 2010). Além disso, a escolha de um 

jornal local impresso, de circulação diária, representa 33,33%, do universo disponível na cidade de 

Piracicaba (onde existem três jornais) e 100% na cidade de Bauru (onde existe apenas o jornal 

analisado).

O presente trabalho procurou aferir o grau de independência de jornais locais, tendo como 

indicador proxy o grau de correspondência entre os releases produzidos pelas assessorias de duas 
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prefeituras de municípios do interior do estado de São Paulo e as matérias relacionadas a estas 

prefeituras,  publicadas  por  um  jornal  local,  de  cada  uma  das  cidades  analisadas  (variável 

dependente). Tendo como variável independente a independência da mídia, a qual é determinada 

por fatores como a tradição do jornal, concorrência na mídia local e alternância na administração 

pública  municipal.  A suposição  é  que  um alto  grau  de  independência  está  correlacionada  com 

produção original não tirada dos releases do governo.

Como esta  pesquisa foi  realizada durante o primeiro semestre  de 2015 (um ano após o 

período selecionado para o estudo), não foi tarefa das mais simples encontrar jornais impressos 

locais que mantivessem disponíveis em seus sites a versão digital das edições publicadas durante o 

primeiro  semestre  de  2014.  Antes  de  identificar  estas  duas  cidades,  seguramente  mais  de  20 

municípios foram considerados e descartados, sempre por este mesmo motivo - o jornal local não 

mantinha arquivo digital de edições "tão antigas”, disponível em seu site.

Esta  pesquisa  catalogou  e  armazenou  todos  os  releases  produzidos  pelas  prefeituras  de 

Bauru e Piracicaba, durante o primeiro semestre de 2014, totalizando 2.043 releases, sendo 1.779 da 

cidade de Bauru e 244 de Piracicaba. Em paralelo, 181 edições do Jornal da Cidade (Bauru) foram 

analisadas e todas as matérias relacionadas a prefeitura também foram identificadas, catalogadas e 

armazenadas (470 matérias). O mesmo procedimento foi realizado com as 157 edições do Jornal de 

Piracicaba,  que  publicou  259  matérias  relacionadas  a  prefeitura,  dentro  do  período  analisado. 

Terminada esta etapa de seleção e organização, os releases foram confrontados com as matérias, 

com o objetivo de identificar se o material produzido pela assessoria das prefeituras foi utilizado de 

forma parcial ou integral pelos jornais. 

A primeira etapa compreendeu a identificação de todos os releases disponibilizados dentro 

do período analisado, procedendo o download de todo o material. O trabalho de coleta dos releases 

foi acompanhado do preenchimento de uma planilha, com informações de cada release, incluindo a 

data de publicação, assunto, título, tamanho, quem é citado e a localização do arquivo. Finalizada 

esta etapa, iniciou-se o trabalho de comparar o conteúdo dos releases com as matérias publicadas no 

jornal local, dentro do mesmo período. Informações de todas as matérias publicadas pelos jornais, 

relacionadas  à  prefeitura  alimentaram  a  mesma  planilha  citada  anteriormente,  possibilitando  a 

identificação de releases publicados de forma integral e/ou parcial. Na terceira e última etapa, foi 

desenvolvida uma pesquisa qualitativa, realizando entrevistas semi estruturadas, com o chefe de 

cada assessoria  das prefeituras  e  com os editores  dos veículos pesquisados,  com o objetivo de 
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identificar como se dá a relação entre os atores pesquisados. Em paralelo, foi realizada a pesquisa 

bibliográfica, que embasou todo este trabalho.

O método utilizado neste estudo é uma comparação tipo ‘sistemas mais similares’. O estudo 

emprega uma comparação controlada, querendo dizer que as diferenças entre a cobertura midiática 

devem ser o resultado da variável independente, dado que as cidades tem tantas similaridades.

Quando os dados não podem ser controlados experimentalmente e o número de casos é 

pequeno é adequada a utilização do método comparativo, sendo a comparação de casos similares 

uma das formas possíveis. Baseados no princípio das variações concomitantes proposto por Mill 

(1984, p. 196 apud GONZALEZ), Przeworski e Teune (1970), apresentam o desenho dos sistemas 

mais  similares  (most  similar  systems  design  -  MSSD),  como  uma  estratégia  comparativa, 

considerando como variáveis controladas as características comuns. Sendo, as diferenças, variáveis 

explicativas. No presente estudo, aplica-se este método (MSSD), comparando duas cidades com 

diversas características em comum, mas que podem divergir em relação a variável dependente - a 

cobertura da política local.  A escolha destes  casos foi  intencional  e  a  decisão de “escolher  em 

relação à variável dependente” (GEDDES, 1990) se justifica pela natureza exploratória da pesquisa 

e as limitações impostas pelo tempo e recursos.

Bauru Piracicaba Fonte

Ranking IDHM 2010 37º 92º http://www.pnud.org.br/
atlas/ranking/Ranking-
IDHM-
Municipios-2010.aspx

População 2010 343.937 364.571 http://
www.cidades.ibge.gov.br

Orçamento Municipal 
2014

R$1.386.735.521,48 R$1.263.435.500,00

PIB per capita 2012 R$24.215,46 R$32.135,11 http://
www.cidades.ibge.gov.br
/

Distância da Capital (SP) 331 Km 158 Km https://
www.google.com.br/
maps/dir/

Matrículas 
Ensino Médio - 2012

28,1% 28,7% http://
www.cidades.ibge.gov.br

http://www.pnud.org.br/atlas/ranking/Ranking-IDHM-Municipios-2010.aspx
http://www.cidades.ibge.gov.br
https://www.google.com.br/maps/dir/
http://www.cidades.ibge.gov.br
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3.1 Bauru

A cidade de Bauru foi  fundada em 1896.  Segundo dados do IBGE, em 2010,  Bauru já 

figurava como a décima oitava cidade mais populosa de São Paulo, apresentando o trigésimo sétimo 

melhor  IDH  (Índice  de  Desenvolvimento  Humano) .  O  município  apresenta  o  68º  maior  PIB 7

brasileiro, concentrando 98,5% de seus habitantes na zona urbana. O desenvolvimento do município 

foi alavancado pelos trilhos da estrada de ferro do noroeste do Brasil, que em 1905 ligou a cidade a 

São Paulo. Atualmente o município encontra-se no meio de um importante entroncamento aéreo, 

rodoviário e  ferroviário.  Bauru conta  com três  distritos  industriais,  com mais  de 130 empresas 

instaladas nos setores de indústria, prestação de serviços e comércio atacadista.

3.1.1 Mídia local

Em 1906 foi fundado o primeiro jornal, O Bauru, por Dominicano Silva, que foi o segundo 

prefeito do município. Já a emissora bauruense de rádio chegou em 1934 e nos anos 1950, foi 

inaugurada  em Bauru  a  primeira  emissora  de  televisão  a  funcionar  em cidades  do  interior,  na 

América do Sul . Atualmente Bauru conta com apenas um jornal impresso de circulação diária, que 8

é o Jornal da Cidade. Este jornal tem uma circulação média diária de 19 mil exemplares - dados do 

Instituto Verificador de Circulação. O Jornal da Cidade foi fundado em 1967, por um grupo político 

da época, liderados por Alcides Franciscato, filiados à Arena, Aliança Renovadora Nacional - um 

partido  político  criado  em  1965  com  a  finalidade  de  dar  sustentação  ao  governo  militar,  que 

governou Bauru entre 1969 e 1972, "elegeu os dois sucessores seguintes (Luiz Edmundo Coube, 

1973/1976, e Oswaldo Sbeghen, 1977/1982), foi deputado federal por dois mandatos e manteve-se 

como principal líder político na região até cerca de 1982" (LOSNAK, 2007). No entanto, de acordo 

com entrevista concedida pela jornalista responsável do jornal, Giselle Hilário, a vinculação política 

acabou nos anos 1990. Atualmente o jornal pertence ao grupo Cidade, que também é concessionário 

da Rádio Cidade (96 FM), uma das emissoras de maior audiência do município. "Também vale 

lembrar que os gestores do grupo do qual a emissora faz parte também possuem empresas de outros 

ramos na cidade e são conhecidos pela população por tais empreendimentos” (RODRIGUES & 

MAGNONI, 2013:12).

 Disponível em: http://www.pnud.org.br/atlas/ranking/Ranking-IDHM-Municipios-2010.aspx. Último acesso em: 20 de 7

agosto de 2015. 

 Disponível  em:  http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/publicacoes/Primeiros%20Tempos%20da8

%20Nossa%20Bauru.pdf. Último acesso em 19 de agosto de 2015. 

http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/publicacoes/Primeiros%20Tempos%20da%20Nossa%20Bauru.pdf
http://www.pnud.org.br/atlas/ranking/Ranking-IDHM-Municipios-2010.aspx
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O acesso a versão digital das edições impressas, no site do jornal, é aberta para qualquer 

usuário,  sem necessitar  de  login,  ou  senha.  Segundo informações  obtidas  com o  departamento 

comercial  do veículo,  em média,  três  mil  leitores  acessam a versão digital  do jornal  impresso, 

diariamente.

“Jornal da Cidade significa não exprimir pensamentos isolados e avulsos ou 
opiniões  e  interesses  de grupos.  Pretende ser  o  jornal  da  cidade.  Só o que 
convier a toda Bauru merecerá o seu apoio, nada que, interessando a alguns 
desfavoreça  a  coletividade,  encontrará  abrigo  na  sua  linha  superior.  Jornal 
político, no alto e nobre significado do vocábulo, sua causa é a cidade, como 
parte do estado e este como expressão do Brasil.” (Fragmento do editorial da 
primeira edição do Jornal da Cidade, veiculado no dia 1º de agosto de 1967 - 
Aniversário de Bauru).

3.1.2 Política

O passado recente da prefeitura de Bauru não é dos mais tranquilos. Cassações de mandato e 

retornos por liminar ocorreram em 1998  e em 2003 , envolvendo escândalos que repercutiram na 9 10

grande mídia, por envolverem acusações como: planejar atentados contra vereadores, omissão e 

negligência. De acordo com a coordenadora de comunicação e imprensa da prefeitura de Bauru, 

Mara Cerquetani, a má gestão do município, em 1997,  criou uma dificuldade financeira para o 11

município que se arrasta até os dias de hoje.

O prefeito de Bauru, Rodrigo Agostinho (PMDB) foi reeleito em 2012 (aos 34 anos de 

idade), com 82% dos votos, no primeiro turno. Ele é tido pelos jornalistas da cidade como um 

“prefeito midiático”, por gostar de conversar com os jornalistas e visitar as redações dos veículos 

locais de imprensa, sempre muito cordial.

Nos últimos quatro pleitos eleitorais, o município de Bauru elegeu prefeitos de três partidos: 

PTB, PDT e PMDB, sendo o último reeleito para o atual mandato. Neste período (2001-2016), a 

 Antonio Izzo Filho (PDT) teve o segundo mandato cassado pelos vereadores, "acusado de fazer vista grossa a um 9

esquema de corrupção em sua administração. O ex-prefeito também foi acusado de planejar atentados contra vereadores 
adversários, um promotor de Justiça e até um juiz de direito, mas sempre negou as acusações” (disponível em: http://
politica.estadao.com.br/noticias/geral,ex-prefeito-de-bauru-e-preso-acusado-de-cobrar-propina,431431.  Último  acesso 
em: 19 de agosto de 2015).

 A Câmara Municipal de Bauru cassou o mandato do prefeito Nilson Costa (PTB) por 15 votos a seis, na madrugada 10

do dia 20/09/2003. Costa foi acusado de ter sido omisso e negligente por pagamento antecipado por parte da prefeitura 
de 75 toneladas de carne para a merenda escolar. 

 Segunda gestão de Antonio Izzo Filho (PDT), quando ele foi acusado de extorquir a Empresa Circular Cidade de 11

Bauru. O esquema teria obtido indevidamente cerca de R$2,3 milhões. A empresa de transporte coletivo acabou falindo.

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,ex-prefeito-de-bauru-e-preso-acusado-de-cobrar-propina,431431
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presidência da Câmara de Vereadores foi ocupada por vereadores do PPS, PMDB, PSDB, PP, PTB, 

PP e o PT. O legislativo de Bauru conta com 17 vereadores, dentre os quais Alexssandro Bussola 

(PT) foi o presidente da Câmara, no período analisado.

Bauru

Prefeito Presidente do Legislativo

2001/2004

2001/2002

Nilson Ferreira Costa (PPS)

Walter do Nascimento Costa (PPS)

2003/2004 Renato Celso Bonomo (PMDB)

2005/2008

2005/2006

José Gualberto (PDT)

Antonio Carlos Garms (PSDB)

2007/2008 Paulo Cesar Madureira (PP)

2009/2012

2009/2010

Rodrigo Agostinho (PMDB)

Luiz Carlos Rodrigues Barbosa (PTB)

2011/2012 Roberval Sakai Bastos (PP)

2013/2016

2013/2014

Rodrigo Agostinho (PMDB)

Alexssandro Bussola (PT)

2015/2016 Antonio Faria Neto (PMDB)
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3.2 Piracicaba 

A cidade  de  Piracicaba  nasce  como  freguesia,  inicialmente  denominada  Vila  Nova  da 

Constituição, em junho de 1774, no município de Itu. Sendo elevada à categoria de cidade em abril 

de 1856. Somente em 1877, por petição do então vereador Prudente de Moraes, mais tarde primeiro 

presidente civil do Brasil, o nome da cidade foi oficialmente mudado para Piracicaba.

Segundo dados do IBGE, em 2010 Piracicaba já era a décima sétima cidade mais populosa 

de São Paulo, apresentando o nonagésimo segundo melhor IDH.  O município apresenta o 52º 12

maior PIB brasileiro, concentrando 97,3% de seus habitantes na zona urbana.

3.2.1 Jornal de Piracicaba

A cidade  conta  com  três  jornais  impressos  diários:  Tribuna  Piracicabana,  Gazeta  de 

Piracicaba e Jornal de Piracicaba (com média de 11 mil exemplares diários - dados do Instituto 

Verificador de Circulação). Fundado em 4 de agosto de 1900, o Jornal de Piracicaba integra um 

grupo restrito de jornais brasileiros com mais de 100 anos de circulação diária e ininterrupta. O 

editorial publicado em sua primeira edição, apresentava a missão do veículo:

"Sem desígnios de propaganda de qualquer espécie - filosófica, política ou religiosa - 
buscaremos descortinar a verdade dos atos e dos fatos, e dizê-lo, diplomaticamente, 
contra quem quer que seja.(…) Que o povo apóie a imprensa para que esta, a seu turno, 
apóie o povo, tornando-se o porta voz dos seus interesses perante as autoridades, o eco 

 Disponível em: http://www.pnud.org.br/atlas/ranking/Ranking-IDHM-Municipios-2010.aspx. Último acesso em: 20 12

de agosto de 2015. 

http://www.pnud.org.br/atlas/ranking/Ranking-IDHM-Municipios-2010.aspx


�42
das  suas  queixas,  a  tribuna  dos  seus  protestos,  a  válvula  dos  seus  desabafos  e, 
sobretudo,  a  propulsora  do  seu  comércio,  alavanca  poderosa  das  suas 
iniciativas” (Editorial da primeira edição do Jornal de Piracicaba, em 4 de agosto de 
1900 - assinada por um de seus fundadores, Antonio Pinto de Almeida Ferraz).

A versão  digital  das  edições  impressas,  no  site  do  jornal,  é  permitida  somente  para 

assinantes, mas o veículo comercializa assinaturas exclusivas para o acesso digital. Logo, ao menos 

parte  dos  leitores  digitais  se  somam  aos  leitores  do  impresso.  Segundo  informações  obtidas 

diretamente  com  o  veículo,  em  média,  cinco  mil  leitores  acessam  a  versão  digital  do  jornal 

impresso, diariamente.   



�43

3.2.2 Política

Nos últimos quatro pleitos eleitorais,  o município de Piracicaba elegeu prefeitos de dois 

partidos: PT e PSDB, sendo este último o partido que governa a cidade desde 2004. Neste período 

(2001-2016) a presidência da Câmara de Vereadores foi ocupada por vereadores do PT, PTB, PSB, 

PSDB e PSC.

Com o apoio de seu antecessor,  Barjas Negri (PSDB), que governou por dois mandatos 

consecutivos, o atual prefeito de Piracicaba, Gabriel Ferrato (PSDB) foi eleito em 2012 (aos 60 

anos de idade), com 73,54% dos votos, no primeiro turno.

O legislativo de Piracicaba conta  com 23 vereadores,  dentre  os  quais  João Manoel  dos 

Santos (PTB) foi o presidente da Câmara, no período analisado. Sendo que este vereador está em 

seu sétimo mandato, tendo ocupado a presidência da casa por quatro vezes (um biênio em cada um 

dos quatro últimos governos).

Piracicaba

Prefeito Presidente do Legislativo

2001/2004

2001/2002

José Machado (PT)

Storel (PT)

2003/2004 João Manoel dos Santos (PTB)

2005/2008

2005/2006

Barjas Negri (PSDB)

Gustavo Hermann (PSB)

2007/2008 João Manoel dos Santos (PTB)

2009/2012

2009/2010

Barjas Negri (PSDB)

Longatto (PSDB)

2011/2012 João Manoel dos Santos (PTB)

2013/2016

2013/2014

Gabriel Ferrato dos Santos (PSDB)

João Manoel dos Santos (PTB)

2015/2016 Matheus Erler (PSC)
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“é crucial conhecer a contribuição posta pelas mídias comerciais, que 
não têm,  geralmente,  clara  qual  deve ser  a  sua  participação para  o 
aprofundamento da democracia, dadas suas prioridades empresariais. 
E, diante de seu poder de agenda, é essencial questionar qual modelo 
de democracia tende a ser alimentado por sua atuação, e avaliar se tal 
performance  atende  ao  que  os  diversos  setores  sociais  delas 
esperam" (ROTHBERG, 2005 apud ROTHBERG, 2008: 1049).

O cidadão só tem a possibilidade de participação democrática na medida em que tem acesso 

a informações, com abordagens equilibradas, sobre os assuntos em disputa e as posições dos setores 

a ele ligados “a fim de compreender as demandas alheias e ser capaz de avaliar a legitimidade de 

suas próprias expectativas diante das necessidades dos outros” (idem: 1049).

As duas cidades apresentam grupos interessados em acompanhar a política local, para citar 

apenas  um  de  cada  cidade:  temos  o  Observatório  Cidadão  de  Piracicaba,  que  luta  por  maior 

transparência e participação social, e o Bauru Transparente, que pressionou a Câmara Municipal 

para a aprovação da Lei da Ficha Limpa Municipal e o Poder Executivo, para a aprovação da Lei da 

Transparência Municipal, sempre com o apoio da mídia local.

3.3 Entrevistas

Este trabalho foi complementado por entrevistas, realizadas por telefone entre os dias 27 e 

29 de julho de 2015, tendo como base dois questionários semi-estruturados, um para os assessores e 

outro  para  os  chefes  de  redação.  O  objetivo  era  analisar  os  processos  e  a  realidade  destes 

profissionais. Na cidade de Bauru foram entrevistadas a coordenadora de comunicação e imprensa 

da prefeitura, Mara Cerquetani, e a jornalista responsável do Jornal da Cidade, Giselle Hilário. Já na 

cidade de Piracicaba foram entrevistados o diretor do centro de comunicação social da prefeitura, 

Carlos Eduardo Luccas Castro e a editora-chefe do Jornal de Piracicaba, Ude Valentini. A baixa 

quantidade  de  entrevistas  realizadas  se  justifica  pela  hierarquia  encontrada  nas  instituições 

observadas. Nenhum repórter abordado aceitou responder as perguntas. No entanto, este trabalho 

conseguiu  entrevistar  os  quatro  profissionais  responsáveis  pelas  instituições  observadas  neste 

estudo.  

Ao  confrontar  os  principais  aspectos  das  assessorias  e  das  redações,  chama  atenção  a 

diferença  no  quantitativo  de  jornalistas  atuando  como  assessores  em  Bauru  -  apenas  quatro, 
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enquanto 22 atuam como assessores na prefeitura de Piracicaba. É também importante destacar a 

existência de universidades que oferecem a graduação em jornalismo nas duas cidades. No caso dos 

jornais, 30 profissionais atuam no Jornal de Piracicaba, enquanto 52 atuam no Jornal da Cidade.

O Jornal  da Cidade,  de Bauru,  apesar  de ter  73% mais  jornalistas  em sua redação (em 

comparação com a redação do Jornal de Piracicaba), publica com maior frequência os releases (de 

forma integral e/ou parcial) enviados pela assessoria da prefeitura. Evidente que ambos os jornais 

possuem diversas editorias além da política local, mas esta é sempre assunto de muito interesse - 

inclusive, de acordo com as jornalistas responsáveis. 

Em tese,  pode-se afirmar que publicar  o release  de uma assessoria  não se constitui  um 

problema. Pior seria publicar um release que apresenta informações que não são verdadeiras (o que 

não foi verificado nesta pesquisa). Logo, se a redação do jornal checa (confirma) as informações do 

release  isso  já  é  positivo.  Sob este  aspecto,  as  duas  assessoras  políticas  entrevistadas  afirmam 

receber e responder a mesma média mensal  de pedidos de informação feitos diretamente pelos 

veículos analisados (80), seja por telefone, ou e-mail.

Em relação à possiblidade de anúncios das prefeituras (verba publicitária) influenciarem na 

veiculação dos releases nos jornais locais, as assessorias das duas prefeituras analisadas afirmam, 

por motivos distintos, que a verba publicitária é praticamente inexistente - fato confirmado pelas 

editoras dos jornais. No entanto, evidente que esta não é a única maneira de influenciar a cobertura 

da mídia economicamente.
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3.4 Resultados

“Na eleição presidencial de 2000 [EUA], William Kristol, editor do The Weekly 
Standard, apareceu na televisão como comentarista convidado, oferecendo suas 
opiniões sobre as posições dos candidatos, suas estratégias e possibilidades. Ao 
longo da campanha, ele se dizia não alinhado com nenhum dos candidatos. Na 
verdade,  ele  era  correligionário  de  John  McCain  e  seu  conselheiro 
informal” (KOVACH & ROSENSTIEL, 2003: 155).

A tiragem média diária  do Jornal  da Cidade,  de Bauru,  é  de 19 mil  exemplares,  o  que 

corresponde a 5,52% dos 343.937 mil habitantes. Bem superior aos 3,01% da cidade de Piracicaba. 

No  entanto,  o  Jornal  da  Cidade  é  distribuído  em 42  cidades  da  região,  enquanto  o  Jornal  de 

Piracicaba circula em 14 cidades. Os números parecem indicar que a tiragem é inexpressiva, sendo 

importante verificar,  em pesquisas futuras,  se e como o Jornal da Cidade pauta outros veículos 

locais, de maior penetração, como emissoras de tv e rádio.

Apesar de ter menos independência no único jornal impresso da cidade, Bauru apresenta um 

IDH superior ao de Piracicaba. Indicando que a independência da mídia pode não influenciar este 

indicador  diretamente.  Outra  possibilidade  é  que  apesar  do  jornal  local  ser  suscetível  a 

manipulação, a prefeitura não explora isso de forma negativa.

Assim como ocorre  com quase  todos  os  indicadores  analisados,  as  cidades  de  Bauru  e 

Piracicaba apresentam uma quantidade de ONGs muito próxima: 67 e 65 , respectivamente. No 13

entanto, Piracicaba aparenta uma cidadania mais participativa (informação que é destacada pela 

editora do Jornal de Piracicaba, durante entrevista realizada para esta pesquisa). Segundo a editora:

Tiragem Média Habitantes Cobertura Cidades

Jornal da Cidade 19 mil exemplares 343.937 5,52% 42

Jornal de Piracicaba 11 mil exemplares 364.571 3,01% 14

Ranking 2010 IDHM 2010 Renda Longevidade Educação

Bauru 37º 0,801 0,800 0,854 0,752

Piracicaba 92º 0,785 0,797 0,848 0,717

 Disponível em: http://www.ongsbrasil.com.br/. Último acesso em 20 de agosto de 2015. 13

http://www.ongsbrasil.com.br/
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"O jornal [de Piracicaba] não é um veículo 'diário oficial' como todo prefeito 
sonha, que o jornal seja o diário oficial dele, não é.  Eu sou uma pessoa que levo 
a redação bem isenta, tento levar o máximo possível . E é uma relação às vezes 
complicada, às vezes bate às vezes assopra, é o próprio papel da imprensa. Eles 
sabem o que a gente pensa,  mas quando o negócio é super positivo a gente 
também dá também do lado positivo, faz um editorial super positivo, não é uma 
oposição 100%.  A gente tem autonomia mesmo…” (VALENTIM, Ude. 2015).

3.5 Comparação

 As duas  tabelas  que  seguem (uma de  cada  cidade)  apresentam de  forma consolidada  o 

material observado na pesquisa. A tabela 3 nos mostra a realidade encontrada em Bauru. É possível 

observar  uma produção de releases  desproporcional  (1.779)  com o espaço disponibilizado pelo 

jornal para a cobertura política (470), que no entanto aproveita quase metade das vezes (de forma 

parcial e/ou integral) os releases enviados (225, das 470 matérias, o que corresponde a 48%).  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 No caso do Jornal da Cidade (Bauru), das 470 matérias, 225 aproveitaram releases de forma 

integral, ou parcial (com pequenas alterações, na maior parte das vezes apenas o título e/ou algumas 

palavras no início da matéria), uma correspondência de 48%. Já no caso do Jornal de Piracicaba, 

das 259 matérias publicadas, 12 aproveitaram releases de forma integral,  ou parcial (neste caso 

aproveitando o assunto e a apuração, mas reescrevendo a matéria), uma correspondência de 5%.

Os dois jornais costumam publicar mais de uma matéria por edição, relacionada à prefeitura, 

mas o Jornal da Cidade oferece mais espaço para este tipo de cobertura, apresentando uma média de 

2,59 matérias por edição, enquanto o Jornal de Piracicaba apresenta uma média de 1,65 matéria por 

edição. No entanto, apesar de apresentarem tantas características em comum, a pesquisa comprovou 

que  as  cidades  de  Piracicaba  e  Bauru  se  afastam  quando  o  assunto  é  a  autoria  das  matérias 

veiculadas  nos  jornais  impressos  locais.  48%  das  vezes  em  que  o  Jornal  da  Cidade  veiculou 

matérias relacionadas a prefeitura de Bauru, ele o fez aproveitando de forma integral, ou parcial 

(com pequenas alterações), os releases enviados pela assessoria de comunicação da prefeitura. Já no 

caso  de  Piracicaba,  apenas  5%  das  vezes  em  que  o  Jornal  de  Piracicaba  veiculou  matérias 

relacionadas  à  prefeitura,  ele  o  fez  aproveitando  de  forma  integral,  ou  parcial  (com pequenas 

alterações),  os  releases enviados pela assessoria  de comunicação da prefeitura.  Quando publica 

matérias sobre a prefeitura, o Jornal de Piracicaba publica matérias com 1773 caracteres, em média. 

Enquanto o Jornal da Cidade apresenta uma média de 2453 caracteres.

Apenas para ilustrar, os dois gráficos que seguem apresentam uma confrontação das palavras 

que mais se repetem (nuvem de palavras), nos releases e matérias analisadas de cada cidade. Neles é 

possível observar uma similaridade relativamente grande entre as nuvens de Bauru e praticamente 

inexistente nas nuvens de Piracicaba. Importante observar que esta similaridade pode indicar, não 

apenas  a  utilização  literal  de  releases  no  jornal,  mas  também  uma  apropriação  do  discurso 

produzido pela assessoria - um indício de que o jornal analisado na cidade de Bauru apresenta uma 

postura pouco questionadora:
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De  acordo  com  o  Índice  Firjan  de  Desenvolvimento  Municipal  (IFDM) ,  tanto  Bauru 14

quanto Piracicaba apresentam alto índice de desenvolvimento, assim como ocorre com o IDHM. 

Bauru,  inclusive,  apresenta  um  índice  superior  (0,8784),  quando  comparado  ao  de  Piracicaba 

(0,8610), o que pode indicar que o grau de independência da mídia local não apresenta nenhuma 

relação  direta  com  o  nível  de  desenvolvimento  da  cidade.  No  entanto,  o  Índice  Paulista  de 

Responsabilidade  Social  (IPRS) ,  que  a  exemplo  do  IFDM,  também  observa  os  mesmos 15

indicadores  do  IDHM  (emprego,  educação  e  saúde)  -  apresenta  a  cidade  de  Piracicaba  com 

vantagem em relação a cidade de Bauru. Apesar de ambas estarem no Grupo 1, que engloba os 

municípios  com  bons  indicadores  -  Piracicaba  apresenta  indicadores  agregados  de  riqueza  e 

escolaridade crescentes e superiores a realidade observada em Bauru, que ganha apenas no índice 

de longevidade, apesar dele ter decrescido, conforme é possível observar no gráfico:

 Estudo do Sistema FIRJAN que acompanha anualmente o desenvolvimento socioeconômico de todos os mais de 5 14

mil municípios brasileiros em três áreas de atuação: Emprego & renda, Educação e Saúde. Criado em 2008, ele é feito, 
exclusivamente, com base em estatísticas públicas oficiais, disponibilizadas pelos ministérios do Trabalho, Educação e 
Saúde.

 Criado  à  semelhança  do  Índice  de  Desenvolvimento  Humano –  IDH,  do  Programa das  Nações  Unidas  para  o 15

Desenvolvimento, o IPRS – Índice Paulista de Responsabilidade Social objetiva ser um instrumento para melhorar a 
qualidade de vida do povo paulista,  na medida em que busca facilitar uma identificação mais ágil  das necessárias 
políticas públicas a serem implementadas nos municípios paulistas, tendo, a exemplo do IDH, o ser humano sempre no 
centro do processo de seu desenvolvimento.
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Outro estudo que apresenta Piracicaba em posição de vantagem é o Índice de Efetividade da 

Gestão Municipal - IEGM , cujo primeiro anuário se refere ao exercício de 2014, coincidindo com 16

o período analisado por este estudo. O texto de apresentação do anuário justifica a importância do 

trabalho  da  seguinte  forma:  "O  cidadão  hoje  reivindica  —  com  legitimidade  —  o  acesso  a 

elementos de informação que lhe permitam avaliar os resultados das ações dos gestores públicos e 

sua adequação aos compromissos assumidos com a sociedade”.  Seguem dois gráficos  com as 17

avaliações de Bauru e Piracicaba:

 O Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM/TCESP) é um indicador concebido pelo Tribunal de Contas do 16

Estado de São Paulo (TCESP) que busca avaliar a efetividade das políticas e atividades públicas desenvolvidas pelos 
gestores das 644 prefeituras paulistas. Inédito no âmbito das Cortes de Contas do Brasil, tem como objetivo verificar se 
a visão e objetivos estratégicos dos municípios foram alcançados de forma efetiva e, com isso, oferecer elementos 
importantes para auxiliar e subsidiar a ação fiscalizatória exercida pelo controle externo.

 Disponíveis em: http://iegm.tce.sp.gov.br/iegm/17

http://iegm.tce.sp.gov.br/iegm/
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Exceto no indicador referente ao planejamento, onde ambas as cidades se apresentam com 

baixo nível de adequação, em todos os outros indicadores Piracicaba se encontra em vantagem 

quando comparada com a cidade de Bauru. Importante observar que a justificativa destacada acima, 

para  a  criação  deste  instrumento  (IEGM),  apresenta  relacionamento  direto  com  o  grau  de 

independência da mídia, que neste estudo observamos ser maior na cidade de Piracicaba, o que 

pode indicar uma relação entre independência da mídia e efetividade da gestão municipal.  



�56

4. Conclusão

 A assessoria de imprensa de uma prefeitura é um departamento público focado na produção 

de  versões  oficiais,  seja  por  meio  da  produção  de  releases,  seja  atendendo  a  imprensa,  ou 

promovendo campanhas de cunho publicitário. Trata-se de um departamento composto na maior 

parte por funcionários em cargos de confiança (o que reforça seu compromisso com o governo), 

desta  forma  pode  ser  considerado  natural  que  uma  assessoria  se  perceba  como  defensora  do 

governo. Postura que ao invés de aumentar o accountability e a transparência pública, trabalha com 

o  objetivo  de  propagar  o  que  é  positivo  e  silenciar  o  que  é  negativo.  O  ponto  central  é  que 

dificilmente a assessoria de imprensa consegue escrever algo objetivo, equilibrando perspectivas 

negativas e positivas, por mais que compreenda a importância da sociedade tomar conhecimento de 

determinado assunto. A não ser que a imprensa cobre um posicionamento sobre o tema.

Ao analisar  o  grau  de  independência  da  mídia  em duas  cidades  similares,  que  reúnem 

características  que  as  configuram  como  sendo  muito  provável  que  tenham  uma  mídia  local 

independente do governo local, por tratar-se de cidades relativamente ricas do estado mais avançado 

da união, esta pesquisa mostrou que apesar de tantas características que aproximam as realidades 

destas duas cidades, o grau de independência encontrado no Jornal de Piracicaba é muito superior 

ao grau de independência encontrado no Jornal da Cidade, de Bauru. Apenas em 5% das vezes em 

que o Jornal de Piracicaba publicou matérias relacionadas a prefeitura, o fez publicando de forma 

integral ou parcial os releases da própria prefeitura, enquanto que na cidade de Bauru, esta prática 

correspondeu a 48% das vezes. 

A diferença na quantidade de releases produzidos pelas duas prefeituras analisadas também 

chama atenção. Na cidade de Bauru, durante o período analisado, a assessoria de comunicação da 

prefeitura  produziu  1.779  releases,  enquanto  a  assessoria  da  prefeitura  de  Piracicaba  publicou 

apenas  244  releases.  Neste  aspecto,  outro  dado  merece  destaque:  a  assessoria  de  imprensa  da 

prefeitura de Bauru afirma contar com apenas 4 jornalistas, enquanto a assessoria de imprensa da 

prefeitura de Piracicaba afirma contar com 22 jornalistas - desta forma, os assessores de Bauru 

apresentam uma média de produção de 3 releases por dia, enquanto os assessores de Piracicaba 

produzem em média, menos de um release por dia. Estes números podem indicar que a assessoria 

da prefeitura de Piracicaba prioriza o atendimento da mídia,  ao invés de priorizar o esforço de 

publicar os seus próprios releases, como parece ser o caso da prefeitura de Bauru. Por outro lado, 

estes  números podem indicar  ainda que os  jornalistas  do Jornal  de Piracicaba apresentam uma 
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postura  mais  compatível  com o que se  espera  de um jornalista,  watchdog.  Estes  dados podem 

indicar ainda que há um excesso de jornalistas trabalhando para a prefeitura de Piracicaba.

Parece plausível questionar a necessidade de termos investimento público na “construção" 

de versões oficiais. Neste sentido, a imprensa deveria se opor à publicar estas versões. A imprensa é 

quem deve  ditar  a  forma como este  relacionamento  irá  acontecer.  Se  ela  assume uma postura 

passiva, pouco questionadora, ela perde sua função social:  watchdog.  Desta forma, a assessoria 

tenderá a se aproveitar desta passividade para publicar seus releases, procurando influenciar nas 

funções de gatekeeper e agenda setting. Uma grande motivação para a imprensa publicar releases 

governamentais  é  evitar  desgastes  com a  prefeitura.  Afinal,  o  poder  pode  ser  exercido  com a 

finalidade de penalizar os proprietários da mídia, de forma direta e/ou indireta, vale ressaltar que 

tanto o Jornal da Cidade, de Bauru, quanto o Jornal de Piracicaba, são empresas familiares.

 A manutenção desta relação colaborativa entre assessorias e veículos, que tudo nos leva a 

crer que seja uma realidade na maioria das pequenas e médias cidades do país, traz implicações para 

a qualidade da democracia. Desta forma, o país deixa de produzir as transformações que poderia, 

como, por exemplo: criar as condições necessárias para a sociedade debater assuntos relevantes, tais 

como a própria  transparência  pública e  o accountability,  que,  inclusive,  alimentariam um ciclo 

virtuoso na produção jornalística dos veículos locais. 

 Os  dados  obtidos  nesta  pesquisa  levantam  diversos  questionamentos  que  devem  ser 

aprofundados por pesquisas posteriores, como a questão do agendamento intermidiático. A presente 

pesquisa não investigou se e como os jornais analisados pautam o restante da mídia local. Outra 

questão é se e como os jornais analisados pautam os debates nas mídias sociais, visto que diante da 

realidade de pequenas tiragens, muitas das vezes as matérias são mais lidas nas mídias sociais, que 

no próprio veículo impresso. Além disso, a característica da interatividade permitida pelas mídias 

sociais pode fazer com que a audiência paute os veículos.

Um  levantamento  sobre  a  existência  de  jornalistas,  das  redações  analisadas,  que 

desempenhem atividades  paralelas  como assessores  de  imprensa,  principalmente  relacionados  a 

política local  (partidos /  ONGs /  políticos)  é  um ponto que certamente irá  contribuir  com este 

estudo. Outro ponto que merece atenção e que pode ser aprofundado a partir dos dados obtidos para 

este estudo é a questão do quinto poder. Pois, assim como a imprensa pode cobrar uma postura mais 

democrática das assessorias,  a sociedade também pode e deve cobrar uma postura mais ativa e 

democrática dos veículos de comunicação.
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Certamente a independência da mídia local é fundamental para um bom accountability do 

poder executivo municipal.  No entanto,  o quinto poder,  abordado na introdução deste trabalho, 

também parece ser fundamental para o accountability da mídia. Quem mais pode definir o que é 

interesse público, se não a própria sociedade?  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