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RESUMO 

 

Esta tese apresenta e testa uma proposta de modelo de análise da correlação entre a precarização 
do trabalho dos jornalistas e a qualidade da informação veiculada para a sociedade no produto 
jornalístico. Para isso, foi desenvolvida uma matriz de indicadores a partir do referencial teórico 
sobre precarização do trabalho, qualidade do jornalismo, condições laborais dos jornalistas e 
job quality, para avaliar cada dimensão estudada. A presença ou ausência de precariedade no 
ambiente laboral dos sujeitos investigados é representada por meio de uma escala entre zero e 
um, na qual a nota mais baixa representa pior situação. O mesmo princípio vale para a análise 
do produto jornalístico. São utilizados métodos quanti-qualitativos (survey e análise de 
conteúdo) para coleta e interpretação de dados, e aplicadas técnicas estatísticas para exploração 
dos resultados e o estudo da correlação entre condições de trabalho e qualidade. Por se tratar de 
uma pesquisa exploratória, com vistas a buscar respostas iniciais para o fenômeno analisado, 
os resultados são interpretados de forma qualitativa por meio da triangulação dos dados. As 
percepções dos jornalistas sobre seu espaço laboral (condições de trabalho e rotinas), seu 
desempenho e satisfação foram aferidas por meio de um survey que contou com 117 respostas 
válidas na fase piloto e sete no pré-teste. Com isso, se observou nível geral de precariedade 
laboral entre razoável e ruim, com alta intensidade e carga de trabalho elevada. Tal condição 
foi associada diretamente ao desempenho profissional a partir das escolhas editoriais declaradas 
pelos jornalistas. Foi verificada correlação significativa moderada entre recursos disponíveis e 
intensidade de trabalho com seleção de fontes, edição, cobertura e autonomia e influências 
sobre o trabalho. Além disso, a amostra analisada indica alto percentual de adoecimento e de 
incapacidade de custeio das despesas básicas pelo salário. Já a associação entre condições 
laborais e qualidade da informação jornalística se deu a partir da análise comparativa entre o 
conteúdo de um jornal regional brasileiro e as respostas dos jornalistas deste veículo que 
participaram do survey. Foi realizada uma análise longitudinal em 28 edições divididas em 
quatro semanas artificiais, nos anos 2012, 2015, 2018 e 2019, em que se verificou queda abrupta 
da qualidade do conteúdo no período, perda da diversidade editorial e de equipe, e redução de 
todos os indicadores de qualidade delimitados. Estes achados foram ratificados pelas respostas 
dos jornalistas que indicaram preferência por fontes oficiais, cobertura dentro da redação, falta 
de tempo para concluir a apuração e casos de escolhas editoriais nem sempre compatíveis com 
a ética profissional. Constatou-se relação direta entre a tomada de decisão dos jornalistas e sua 
rotina de trabalho, assim como uma adaptação das escolhas à infraestrutura física disponível. 
A partir dos resultados, defende-se a replicabilidade do modelo proposto tanto de forma 
agregada, quanto individual, em estudos de caso, intermodais e comparativos. 

 
Palavras-chave: Jornalismo. Condições de trabalho dos jornalistas. Qualidade jornalística. 
Precarização do trabalho. 
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ABSTRACT 

 

This thesis presents and tests an analysis model proposal to correlate the precariousness of 
journalists' work with the quality of information conveyed to society through journalistic 
products. A matrix of indicators was developed based on the theoretical framework on job 
precarity, journalism quality, journalists' working conditions, and job quality, to evaluate each 
dimension studied. A grade from zero to one represents the level of precariousness present in 
the work environment, with the worst condition being represented by zero. The same principle 
holds for journalistic product analysis. Data collection and analysis employs quantitative and 
qualitative methods, such as surveys and content analysis, and the exploration and observation 
of the correlation between working conditions and quality make use of statistical techniques. 
As exploratory research, and to seek initial answers to the phenomenon analyzed, the results 
are interpreted qualitatively through data triangulation. A survey with 117 valid responses in 
the pilot phase and seven in a pretest measured journalists' perceptions on their workspace 
(working conditions and routines), their performance, and satisfaction. The results pointed to 
an overall level of work precariousness between reasonable and bad and with high intensity and 
workload. This condition was directly associated with professional performance based on the 
editorial choices as declared by journalists. A moderately significant correlation between 
available resources and work intensity with source selection, editing, coverage and autonomy, 
and work influences was also observed. Besides, the analyzed sample points to a high 
percentage of illness and difficulties in paying living expenses. The linking of working 
conditions and quality of journalistic information relies on the comparative analysis of a 
Brazilian regional newspaper's content and its journalists' survey responses. A longitudinal 
analysis was performed in 28 editions divided into four artificial weeks, in the years 2012, 2015, 
2018 and 2019, in which there was an abrupt drop in the quality of content in the period, loss 
of editorial and team diversity, and reduction of all examined quality indicators. The journalists' 
responses confirm these findings: the preference for official sources, coverage from inside the 
newsroom, lack of time to complete investigations, and cases of editorial choices not always 
compatible with professional ethics. There was a direct relationship between decision-making 
and work routine, as well as compliance of the decisions to the available physical infrastructure. 
From the results, it is possible to support the replicability of the proposed model both in 
aggregate and individually, in case studies, intermodal, and comparative. 
 
Keywords: Journalism. Journalists' working conditions. Quality of journalism. Job 
precariousness. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

São seis horas da manhã e a chuva torrencial alagara dezenas de ruas em todo o estado. 

Há centenas de desabrigados e informações de desaparecidos. No e-mail, um sem-fim de 

mensagens não lidas, assim como no WhatsApp. À equipe recém-chegada na redação, uma lista 

de pendências do dia anterior se soma aos fatos ocorridos na madrugada. A agenda de um dia 

normal é inundada pelos acontecimentos das primeiras horas da manhã. Enquanto o telefone 

toca pedindo para atualizar a página do site para que a TV possa anunciar mais detalhes da 

cobertura, um assistente de conteúdo, uma editora-repórter e um repórter tentam dar conta de 

rodar a página enquanto checam as últimas informações e avisam a equipe do nacional das 

pautas do dia. Na homepage, um link quebrado levanta a ira de quem quer saber a previsão do 

tempo e não consegue acessar. É mais um dia que se inicia em um site noticioso do Sul do 

Brasil.  

A pressa e a precisão são imperativos na rotina, porém, a única que perdura sem 

alteração ao longo de um dia inteiro é a primeira. Nem sempre é possível checar duas vezes ou 

com todas as fontes, antes de publicar. O texto da TV é reescrito e às vezes publicado sem 

confirmação dos dados. Existe uma interlocução direta entre a equipe do online e o repórter do 

telejornalismo que está nas áreas afetadas para conseguir produzir o conteúdo, oferecer o 

serviço e garantir que as pessoas atingidas pelas cheias tenham informações relevantes na 

internet, em tempo real. Durante a ronda em todas as regiões afetadas, algumas rodovias 

federais foram interditadas por causa da alagamentos. Mais uma vez, começa a rotina de falar 

com as fontes oficiais, as testemunhais e os repórteres na rua.  

No jornalismo de gabinete, os detalhes do fato se dão pela análise das fotos e pelo 

interrogatório de quem está no local porque não dá pra checar in loco. Às vezes se consegue 

bons resultados. Nesse dia, a pauta especial, programada para o final de semana, é feita junto 

com as pautas cotidianas (na realidade, é quase sempre assim). São dez horas da manhã e um 

terceiro jornalista chega à redação. Agora é possível respirar e ir ao banheiro, tomar um café 

com chocolate e comemorar o furo na concorrência.  

O expediente acaba às 15h e o almoço foi um lanche com café na frente do 

computador, meia hora antes. Dever cumprido. É hora de descansar, depois de fazer uma hora-

extra. Durante toda a tarde, o noticiário continua e os olhos na tela do computador não deixam 

desligar, mas desta vez, no conforto de casa.  
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A realidade descrita acima foi de um dia atípico, mas comum na redação retratada. Ela 

foi vivida por uma equipe total menor de dez pessoas e deu origem à tese que aqui se apresenta. 

A rotina intensa e com recursos escassos era satisfatória, mas também sofrida. Ao longo dos 

anos, percebeu-se que vários profissionais demonstravam sinais de amor e ódio à função, ao 

mesmo tempo em que o corpo dava sinais de alerta: dores de cabeça, nas costas, gripes 

constantes, desatenção. Havia uma cobrança para se cuidar e também para publicar. Durante 

um tempo as metas impunham um ritmo ainda mais frenético. A celeridade se apresentava em 

forma de conquistas e também de erros. Na tentativa de buscar argumentos para a questão (que 

se repete em redações do Brasil e do mundo), a pergunta de partida da tese apareceu: como as 

condições de trabalho dos jornalistas se refletem na qualidade da informação veiculada para a 

sociedade? 

Estudos desenvolvidos no campo da enfermagem debatem a relação entre condições 

laborais e relações trabalhistas precárias com a maior suscetibilidade a erros (SANTOS et al, 

2016), por conta da pressão sobre estes trabalhadores, estresse e jornadas extenuantes. No 

jornalismo, apesar de não existirem pesquisas específicas direcionadas para avaliar diretamente 

esta associação é possível inferir que ela existe por meio de estudos relacionados1 à ética, rotinas 

profissionais e qualidade da informação, credibilidade da mídia, diminuição da relevância 

social, da fidelidade da audiência, amplificando uma outra crise atual do jornalismo: a de 

credibilidade. Portanto, Garcia (2009, p. 44), defende que “o jornalismo só pode firmar-se no 

actual quadro incerto da sociedade empresarial e tecnológica se conseguir assegurar os valores 

que estão subjacentes ao laço implícito que mantém com a sociedade, seja qual for a plataforma 

técnica em que se situe 

Entende-se que precarização e queda da qualidade caminham lado a lado na indústria 

jornalística. Os jornalistas trabalham em condições de extensa pressão e instabilidade, devido 

à insegurança do emprego, quanto com relação à segurança física e psicológica (ACCARDO, 

1995; GARCIA, 2009; HELOANI, 2003; MICK, LIMA, 2013; FIGARO, NONATO, 

GROHMANN, 2013). É possível observar condições de precarização entre os jornalistas tanto 

do ponto de vista salarial (ALVES, 2013a) – remuneração, jornada, estrutura, tipo de vínculo e 

regulamentação –, quanto da precarização da pessoa que trabalha, a qual afeta a sociabilidade, 

 
1 Alguns autores que trabalham com estes temas: Bucci (2000); Moretzsohn (2002); Kucinski (2005); Friend e 
Singer (2007); Christofoletti (2010); Rothberg (2010); Mompart e Sampio (2013); Karam (2014); Carro (2016). 
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a identidade e gera adoecimento psíquico e físico. Na verdade, ao se observar o jornalismo, 

percebe-se que as duas dimensões são complementares.  

Esta condição é caracterizada como precarização social do trabalho (DRUCK, 2011; 

ALVES, 2013a).  Ela é ao mesmo tempo causa e consequência em diferentes dimensões que 

perpassam a vida de um indivíduo: sociais, educacionais, culturais, políticos, educacionais. 

Trata-se de um sistema que se retroalimenta e fragiliza o trabalhador. Druck (2011) se ancora 

em seis indicadores para fazer esta classificação: 1) Vulnerabilidade das formas de inserção e 

desigualdades sociais; 2) Intensificação do trabalho e terceirização; 3) Insegurança e saúde no 

trabalho; 4) Perda das identidades individual e coletiva; 5) Fragilização da organização dos 

trabalhadores; 6) Condenação e o descarte do Direito do Trabalho. 

Nicoletti e Mick (2018) observam que o jornalismo possui vulnerabilidades em todas 

as dimensões da precarização social do trabalho: 1) vínculos precários, informais e diferenças 

salariais e de piso entre regiões e profissionais do mesmo nível; 2) altas jornadas de trabalho e 

contratações temporárias por tempo determinado, contratação de freelancers, autônomos, 

Pessoa Jurídica (PJ); 3) falta de estrutura para o trabalho, falta de proteção jurídica e 

salvaguarda da empresa, risco à vida em áreas de conflitos rurais e urbanos, adoecimento físico 

e mental; 4) redução da autonomia do profissional, individualização; 5) enfraquecimento dos 

sindicatos e outras tentativas de regulamentação profissional; 6) desregulamentação da 

legislação específica e, mais recentemente, da própria Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT).  

Um dos efeitos crescentes é o aumento do número de trabalhadores contratados com 

vínculos precários, os quais perdem direitos específicos previstos em lei federal e também 

benefícios acordados em convenções coletivas. Portanto, a precarização social do trabalho 

atinge tanto o mercado formal quanto o informal, em diferentes níveis (DRUCK, 2011; 

ALVES, 2013). 

Diante disso, considera-se os jornalistas precários uma população altamente 

vulnerável e fragilizada. Os precários são caracterizados por Standing (2014) como um grupo 

heterogêneo, o qual vem aumentando ao longo das décadas devido ao desenvolvimento da 

sociedade flexível (SENNETT, 2015), centrada na flexibilização dos mercados e das relações 

de trabalho (HARVEY, 1992). Estes trabalhadores vivem em permanente condição de 

vulnerabilidade e instabilidade, sem perspectiva de carreira, futuro, proteção social ou 

identidade de categoria profissional. Condição que fragiliza o sujeito, gera um sentimento de 
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resignação (DUBET, 2014; DEJOURS, 2008) e causa estranhamento da pessoa com o seu labor 

(ANTUNES, 1999, 2009, 2015).  

Para o trabalhador da informação, como é o caso do jornalista, esta condição pode 

afetar de forma determinante a subjetividade do profissional, além de gerar adoecimento físico 

e psíquico por conta da intensidade do trabalho e das próprias condições de ergonomia do 

ambiente profissional (HELOANI, 2003; REIMBERG, 2015; LELO, 2019). Por depender de 

seu intelecto para desenvolver sua atividade, esta condição é preocupante: o fazer e o pensar do 

jornalista nem sempre seguem o mesmo ritmo. Ao mesmo tempo em que se exige um trabalho 

intelectual de apreensão e interpretação da realidade para transformar em informação de 

interesse público, o jornalista precisa agir no compasso de máquinas de alta produtividade, 

produzindo um maior número de peças em um espaço temporal reduzido, com equipes cada 

vez menores (MORETZSOHN, 2014; BARSOTTI, 2014). Com base nisso, considera-se 

primordial estudar a relação entre precarização do trabalho dos jornalistas e da qualidade da 

informação veiculada para a sociedade, uma vez que se trata de uma profissão que possui 

importante papel social.  

Pesquisadores que voltaram suas atenções para a relação entre saúde e precarização 

indicam existir um processo de resignação em grupo, no qual os trabalhadores passam a aceitar 

as condições impostas e se submetem sem questionar ou tentar resistir (DEJOURS, 2008; 

LANCMAN, 2008; SELIGMANN-SILVA, 1994). Trata-se de um comportamento nocivo ao 

jornalismo de interesse público (VIDAL, 2009), uma vez que se passa a aceitar de forma 

submissa os ditames do mercado impostos pelas regras do negócio. Pior ainda é a internalização 

das práticas que se materializam por meio de seleções de pautas, fontes e textos sem 

questionamentos ou análise crítica. Portanto, as estruturas de pressão sobre o trabalho dos 

jornalistas impostas tanto do ponto de vista do mercado, quanto da infraestrutura laboral, vão 

de encontro aos princípios básicos do papel social da mídia (GENTILLI, 2005).  

 

1.1  ESCOLHAS METODOLÓGICAS 

 

O jornalismo de mercado (NEVEU, 2006) – o qual se baseia em estratégias 

hiperconcorrenciais para manter sua relevância e rentabilidade (CHARRON; DE BONVILLE, 

2016) –, diversificou a atividade fazendo com que o jornalista atue mais como produtor de 

conteúdo, do que como mediador. Isso ocorre por meio de estratégias que privilegiam a 
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informação adaptada a captar audiência, conteúdos enxutos e superficiais, com noticiário 

direcionado para garantir a maior rentabilidade possível, em detrimento do interesse público e 

da independência editorial. Em outras palavras, o valor social da notícia perde espaço para o 

valor de mercado. Aliado a isso, a intensa precarização laboral dos jornalistas – devido aos 

despedimentos, aumento da intensidade e carga de trabalho, multifuncionalidade e incerteza 

com o futuro –, facilita ainda mais a desqualificação da informação jornalística. 

Na primeira década do século XXI as estratégias organizacionais para tentar conter a 

queda publicitária e de audiência não apenas ampliaram o problema, como agudizaram um 

cenário de crescente questionamento da reputação da mídia por parte do público. Ou seja: 

quanto mais enxutas as redações, mais intensidade de trabalho é exigida dos profissionais, que 

acumulam funções, atuam com jornadas maiores e desenvolvem sinais de esgotamento físico e 

psíquico (HELOANI, 2003, LIMA, 2015), o que se reflete em problemas como perda de 

atenção, cansaço extremo e maior suscetibilidade a erros.  

Diante disso, esta pesquisa foi concebida ao se observar, de forma empírica no 

ambiente profissional da autora e em outras redações, que tal fragilidade se reflete 

negativamente no resultado do trabalho do jornalista exposto a esta condição, repercutindo em 

queda da qualidade do produto. Assim, o objeto de estudo se dedica a compreender a 

precarização do trabalho jornalístico e seus reflexos sobre a qualidade da informação veiculada 

à sociedade.  

Com isso, o objetivo geral é propor um modelo de análise para verificar a correlação 

entre condições de trabalho dos jornalistas e a qualidade da informação veiculada para a 

sociedade. Os objetivos específicos são: a) verificar quais as formas mais comuns de 

precarização do trabalho dos jornalistas, de acordo com a bibliografia de referência; b) delimitar 

uma matriz unificada de indicadores para analisar a correlação entre condições de trabalho e 

qualidade jornalística; c) desenvolver escalas de análise da qualidade laboral e do produto; d) 

modelar o sistema de análise de correlação entre condições de trabalho, desempenho 

profissional e qualidade do produto jornalístico; e) testar a efetividade do modelo de análise em 

uma amostra piloto. 

Para começar a responder à pergunta de partida, foi desenvolvido um modelo de 

análise específico para verificar a correlação entre condições de trabalho e qualidade do 

produto. Ele se baseia em um sistema de índices e escalas em que são avaliadas a qualidade das 

condições de trabalho, do desempenho dos profissionais e do produto jornalístico. A relação 

entre essas três dimensões se dá por meio da análise de correlação entre variáveis que compõem 
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os índices e a comparação entre respostas de jornalistas e análise de conteúdo do produto. Trata-

se de um modelo que permite fazer análise no momento presente e também a partir de 

verificações longitudinais, ao longo de períodos pré-estabelecidos ou de forma sistemática. 

A coleta de dados é feita a partir de survey online (BABBIE, 2003) com jornalistas 

trabalhadores na mídia e análise de conteúdo (BARDIN, 1999; HERSCOVITZ, 2007) de um 

jornal regional analisado. Ambos se baseiam em uma matriz unificada de indicadores que 

permitem observar a presença da precarização laboral no ambiente de trabalho e rotinas 

profissionais, o desempenho do trabalhador, por meio das práticas profissionais, e a qualidade 

do produto, em que são verificados indicadores relacionados às escolhas editoriais e que tenham 

relação direta com a infraestrutura do trabalho ou com a tomada de decisão dos jornalistas. O 

desenvolvimento dos instrumentos de coleta de dados teve como premissa central a seleção de 

variáveis que fossem diretamente relacionadas às práticas ou rotinas profissionais dos 

jornalistas, para que pudesse ser avaliado seu espaço laboral (caracterizado pelos recursos 

disponíveis, exposição a riscos, jornada e carga de trabalho), seu desempenho (por meio de suas 

escolhas editoriais), nível de satisfação e como isso se reflete no produto. 

As respostas resultantes destes dois instrumentos foram processadas por meio de 

ferramentas de análise estatística em que se verificou o Coeficiente de Correlação de Pearson 

entre os diferentes conjuntos de indicadores presentes nos dois instrumentos. Com ele, é 

possível verificar se existe relação direta entre duas ou mais variáveis, sua força e significância2. 

A partir da análise dos resultados se estabelecem dois sistemas de índices: o primeiro 

resulta na Escala Qualidade Laboral dos Jornalistas (EQLJ) e contempla os índices de: 

Condições de Trabalho e Desempenho Profissional. Já o segundo deriva dos índices: Qualidade 

Percebida por Edição e a Qualidade Percebida na Manchete, resultando na Escala de Qualidade 

Percebida no Produto. Eles resultam em pontuações dentro do intervalo numérico entre zero (0) 

e um (1), sendo que quanto mais perto do zero, pior é o desempenho de cada dimensão avaliada.  

Trata-se de um estudo qualitativo e exploratório (GIL, 2002) que se utiliza de técnicas 

mistas de coleta e análise de dados para tatear as associações entre condições de trabalho e 

qualidade da informação jornalística. Diferentes autores destacam as interferências das 

 
2 O processamento e análise dos dados é feito através do Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), 

software que possibilita realizar cálculos estatísticos em diferentes níveis de complexidade. Cunha (2007) 
destaca que o software permite combinar análises quantitativas e qualitativas, o que oferece vantagens aos 
estudos de Jornalismo e mídia. “[...] Não obstante a natureza quantitativa dos dados obtidos, a sua base é 
qualitativa na medida em que resulta de uma construção teórica do pesquisador, materializada na construção 
das variáveis” (CUNHA, 2007, p. 170). 
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condições laborais e da precarização sobre a qualidade da informação, porém, o que se buscou 

neste trabalho foi pontuar de forma objetiva as correlações entre as duas dimensões.   

Portanto, a pesquisa é de natureza estritamente qualitativa, mas se ancora na estatística 

para exploração e análise dos dados (CUNHA, 2007). É empregada a triangulação 

metodológica é a partir do intercruzamento de diferentes perspectivas teóricas, métodos de 

coleta e análise de dados (RUBIN; BABBIE, 2016; FIGARO, 2014a; SANTOS et al, 2017). 

Isso se faz necessário devido à complexidade das dimensões analisadas e as diferentes 

influências que ambas sofrem dentro da dinâmica de trabalho jornalístico. 

A pesquisa busca então entender a percepção dos jornalistas sobre suas condições 

laborais, e como elas afetam seu desempenho, por meio das escolhas editoriais e autonomia 

para a tomada de decisões, bem como sua satisfação sobre o trabalho atual e perspectiva para o 

futuro, e de que forma os dois primeiros aspectos se refletem na informação jornalística 

materializada por meio do produto, especialmente, na notícia (QUADRO 1).  

O processo de investigação foi dividido em cinco fases distintas: 1) a base do trabalho 

se ancora em uma matriz unificada. 2) Em seguida, foram desenvolvidos os instrumentos de 

coleta de dados a serem utilizados na pesquisa. 3) Foi realizado um pré-teste com um grupo 

reduzido de jornalistas para delimitar a proposta de análise. 4) Realização da fase piloto em que 

o pré-teste é aprimorado e também é feita a análise de conteúdo. 5) Análise de correlação e 

comparação: são avaliadas as correlações entre os diferentes conjuntos de indicadores do survey 

e da análise de conteúdo, e, por fim, é feita a análise comparativa entre as respostas de um grupo 

de jornalistas reduzido com o resultado da análise de conteúdo do jornal regional onde laboram. 

 

Quadro 1 – Relação entre condições de trabalho e qualidade do produto 

 
Fonte: Dados elaborados pela autora deste trabalho (2019) 

 

O corpus deste estudo é composto por 117 jornalistas trabalhadores da mídia (rádio, 

televisão, jornal, revista e online), em sua maioria com vínculos formais em empresas 

hegemônicas. Este perfil se deve ao fato de a pesquisa ter direcionado seus esforços para a 
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chamada mídia tradicional, uma vez que os arranjos alternativos de mídia são caracterizados 

por diferentes tipos de vínculos – em sua maioria informais –, e modelos de negócio, o que 

demanda maior detalhamento das variáveis conforme cada grupo. A mídia tradicional foi 

escolhida para servir como ponto de partida para o desenvolvimento e aprimoramento do 

modelo proposto. Entende-se que se é identificada alta taxa de precariedade laboral entre os 

trabalhadores ditos mais estáveis, por isso, a tendência é que entre os informais essa taxa 

aumente (até porque a precarização já se percebe pelo vínculo). Além disso, há maior 

detalhamento teórico e metodológico sobre práticas e rotinas profissionais na mídia tradicional, 

o que facilita a elaboração do modelo de análise e sua testagem (para depois ser aperfeiçoado 

conforme as peculiaridades das novas iniciativas jornalísticas). Mesmo assim, a amostra 

analisada contém diferentes tipos de vínculo profissional, o que reflete a tendência de 

terceirização no setor de mídia mais hegemônico. 

Da mesma forma, a análise de conteúdo teve como corpus 28 edições de um jornal 

regional localizado no Sul brasileiro3, em que também foram analisados os conteúdos das 

manchetes. Esta seleção se deve ao fato de o meio jornal ser a mídia que sofre de forma mais 

intensa os efeitos das novas tecnologias digitais e já serem protagonistas de outras transições 

profundas em suas práticas motivadas pela presença do rádio, da televisão e, posteriormente, 

da internet. Da mesma forma, esta delimitação busca garantir um corpus que tenha maior 

facilidade de coleta e análise dos indicadores de qualidade, para que seja possível avançar em 

estudos posteriores para outras mídias.   

 

1.2  DIVISÃO DOS CAPÍTULOS 

 

Esta tese está dividida em duas partes: a primeira é dedicada às bases teóricas e 

metodológicas que resultaram no modelo de análise proposto. A segunda, contempla a parte 

empírica do trabalho. Esta divisão foi feita para facilitar a separação das diferentes fases da 

pesquisa, que contou com primeira etapa mais analítica, para delimitação de indicadores e 

 
3 O nome do veículo analisado será preservado para preservar a identidade dos jornalistas em que nele trabalham 
e participaram da pesquisa. Também segue o acordado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em que 
nos comprometemos a preservar as identidades dos jornalistas e dos veículos participantes. Na versão da tese 
entregue para a banca avaliadora foram apresentadas as edições analisadas como anexo, o qual foi retirado na 
versão final a fim de evitar exposição dos sujeitos envolvidos na pesquisa. 
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modelagem do modelo proposto; enquanto a segunda é dedicada à parte empírica, em que são 

descritos os recortes e delimitações de cada fase do trabalho.  

O Capítulo 2 apresenta um breve panorama dos estudos sobre condições laborais dos 

jornalistas e são debatidas as transformações do mundo do trabalho, indicadores de precarização 

laboral e seus impactos sobre a profissão. No seguinte, Capítulo 3, se debate a dimensão da 

qualidade da informação jornalística relacionada às condições laborais: são debatidas as 

estruturas de poder da mídia que influenciam na tomada de decisão dos trabalhadores, como a 

precarização e a autocensura. Também são discutidos, de forma breve, conceitos sobre valores 

jornalísticos presentes em estudos sobre qualidade e aspectos que ajudam a observar os reflexos 

de decisões técnicas e organizacionais sobre a qualidade da informação veiculada para a 

sociedade. Já o Capítulo 4 congrega a descrição do percurso da pesquisa em que são 

apresentados os processos basilares que deram origem ao modelo de análise proposto.  

Como há uma grande diversidade de resultados obtidos, a seção dois é representada 

pela descrição do corpus empírico de cada instrumento de coleta de dados, da aplicação das 

técnicas de coleta das informações junto aos jornalistas e ao produto, o processamento dos 

dados obtidos e seus resultados. O Capítulo 5 é dedicado ao survey, enquanto o seguinte 

(Capítulo 6) traz a análise de conteúdo do jornal regional selecionado. O Capítulo 7 apresenta 

a avaliação comparativa entre o desempenho do produto e as respostas dos jornalistas que 

trabalham na redação que o produz. Por fim, o Capítulo 8 é dedicado às conclusões do trabalho, 

em que são apresentadas as considerações finais, uma autocrítica ao processo e futuros estudos 

a partir desta pesquisa. 
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2  TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO E NO JORNALISMO 

 

O capitalismo global passa por uma “crise estrutural” que se iniciou em meados dos 

anos 1970 e perdura até os dias atuais (MÉSZÁROS, 2011b). A chamada “sociedade flexível” 

(SENNETT, 2015) gerou uma profunda mutação na morfologia do trabalho (ALVES, 2013a) 

em que há desemprego estrutural, empregos precários e desregulamentação do Estado por meio 

do enfraquecimento de leis e direitos trabalhistas (HARVEY, 1992). Todas as categorias 

profissionais foram atingidas por este processo e outras nasceram em decorrência dos perfis de 

trabalhadores exigidos pelo mercado flexível e pela intensa automatização e informatização.  

No jornalismo, esse cenário se apresenta pela desestruturação do mercado de trabalho, 

marcado pela flexibilização da jornada, dos vínculos, multifuncionalidade, feminização, 

juvenilização, desespecialização e dessubjetivação do trabalhador que passa a operar cada vez 

mais em condições de precariedade laboral. Como reflexo disso, se percebe efeitos como 

adoecimento físico e psíquico, perda da autonomia profissional e impactos diretos na prática 

jornalística, como deslizes técnicos, éticos e a autocensura.  

Neste capítulo, é apresentado um breve panorama das transformações do mundo do 

trabalho vivenciadas a partir do processo de industrialização e intensificadas pela revolução 

tecnológica, especialmente após a internet e as redes sociais. Ele é dividido em três blocos: o 

primeiro apresenta elementos que caracterizam a chamada crise estrutural do trabalho 

(ANTUNES, 2005), marcada pelo mercado flexível (HARVEY, 1992) e pela precarização 

laboral (ALVES, 2013a; 2013b; DRUCK, 2011; STANDING, 2014).  

Em seguida, é debatido este contexto no cenário jornalístico: são apresentadas as 

características centrais do jornalismo de mercado (NEVEU, 2006), da hiperconcorrência 

(CHARRON; DE BONVILLE, 2016) e descentralização do controle da informação e novos 

formatos de conteúdo (ANDERSON; SHIRKY; BELL, 2013). Esta condição, aliada – e 

impulsionada – pela sociedade flexível intensifica o cenário de precarização do trabalho da 

categoria (ACCARDO, 1995; MICK; LIMA, 2013; FIGARO; NONATO; GROHMANN, 

2013; REIMBERG, 2015; ÖRNEBRING, 2016, 2018; GOLLMTIZER, 2019; LELO, 2019). 

Entende-se que a condição de precariedade laboral pode afetar diretamente o produtor da 

notícia, uma vez que ela repercute na infraestrutura e na intensificação das rotinas e demanda 

de trabalho.  
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2.1  SOCIEDADE DO TRABALHO FLEXÍVEL E PRECARIZAÇÃO LABORAL  

 

A profunda transformação na sociedade capitalista, iniciada entre o final da década de 

1960 e início dos anos 1970, e que ganhou mais força a partir da Terceira Revolução 

Tecnológica perdura até os dias atuais. Mészaros (2011a, s.p.) conceitua como “crise estrutural 

do capital”, capaz de alterar toda a estrutura social em diferentes níveis e intensidades. Ela 

envolve “a totalidade do complexo social”. De maneira mais profunda, ela colocaria em xeque 

a própria sobrevivência da sociedade capitalista como conhecemos hoje. Mészaros (2011b) 

defende que esta crise estrutural “tudo abrange”. Sua natureza é caracterizada pelo  caráter 

universal, não se restringe a uma área em particular, como financeira ou comercial, nem a 

apenas um ramo de produção; possui escopo global, não se limita a um bloco de países ou 

continente; no lugar de um período cíclico e limitado possui duração extensa, contínua “– se 

preferir, permanente”; possui desdobramento gradual. 

Estas transformações geradas pela crise da estrutura capitalista foram acompanhadas 

e/ou impulsionaram transformações sociais, culturais, econômicas, políticas, ideológicas 

(ANTUNES, 2005) ao longo das últimas décadas. A própria identificação do sujeito que 

trabalha passou a ser reconfigurada à medida em que as novas tecnologias, modelos de 

produção e formas de gestão passaram a ser incorporados pelas empresas e aderidas pela classe 

trabalhadora. Trata-se de uma nova “morfologia do trabalho”, na qual as características da 

pessoa que vive do seu labor se tornam mais difusas e heterogêneas. Deste modo, o trabalho 

assume um “(novo) caráter multifacetado” (ANTUNES, 2015).  

A antiga linha de produção fracionada e homogeneizada do modelo fordista cedeu 

espaço a um ambiente enxuto, heterogêneo e mais horizontalizado. A produção em massa e em 

série migrou espaço para a produção em demanda, para a flexibilização da produção e das 

especializações. Esse processo de organização do trabalho chamado toyotismo, tem como 

característica a “empresa enxuta”, ou seja, maior produtividade com menor mão-de-obra, a 

desregulamentação de leis e direitos do trabalho, a fragmentação da classe trabalhadora, o 

enfraquecimento de sindicatos e instituições de classe, a intensificação da jornada e a 

diversificação da exploração da força de trabalho (ANTUNES, 2005).   

Surgido no Japão por volta dos anos 1950, este modelo passou a ser disseminado com 

mais força em torno de duas décadas após, junto com a chamada Revolução Tecnológica das 

indústrias, que demandava uma alternativa ao modelo fordista/taylorista. A redução de 

fronteiras comunicacionais e o aumento da mundialização dos processos decisórios teve 
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impacto decisivo sobre o mercado de trabalho, com o enfraquecimento da classe trabalhadora 

causado pelo desemprego estrutural e pela “reconstrução de focos de acumulação flexível em 

regiões que careciam de normas e práticas regressivas estabelecidas nessas novas áreas” 

(HARVEY, 1992, p. 141).  

 

A acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos padrões do desenvolvimento 
desigual, tanto entre setores como entre regiões geográficas, criando, por exemplo um 
vasto movimento no emprego no chamado “setor de serviços”, bem como conjuntos 
industriais completamente novos em regiões até então subdesenvolvidas [...] Ela 
também envolve um novo movimento que chamarei de “compressão do espaço-
tempo” no mundo capitalista – os horizontes temporais da tomada de decisões privada 
e pública se estreitaram, enquanto a comunicação via satélite e a queda dos custos de 
transporte possibilitaram cada vez mais a difusão imediata dessas decisões num 
espaço cada vez mais amplo e variado (HARVEY, 1992, p. 140). 

  

A flexibilização das relações de trabalho abriu espaço para a terceirização, 

subcontratação e a precarização de relações de trabalho, na indústria e em outros setores, como 

o de serviços e comunicação (STANDING, 2014; SENNETT, 2015). Existe um sentimento 

contínuo de instabilidade e insegurança que se intensifica em países fragilizados politicamente 

e economicamente. Ao mesmo tempo, o discurso neoliberal busca cooptar os trabalhadores a 

participarem de sua lógica sob o argumento de coparticipação (ANTUNES, 2015). Em outras 

palavras, no modelo de acumulação flexível, a reengenharia das empresas joga para o 

trabalhador a responsabilidade sobre o sucesso ou insucesso do seu trabalho, independente das 

condições reais oferecidas pela organização. “O trabalhador é instigado a se autocontrolar, a 

auto recriminar-se e, até mesmo, autopunir-se quando a produção não atinge a meta desejada” 

(ANTUNES, 2015, p. 53).  

Este discurso de envolvimento dos trabalhadores nas decisões da organização, 

tornando-os corresponsáveis pelo desempenho do negócio funciona como uma estratégia de 

controle. Assim, o profissional assume diferentes responsabilidades e precisa desenvolver 

variadas habilidades para operar mais de uma máquina ao mesmo tempo e auxiliar na tomada 

de decisões, sob o discurso de maior qualificação. Nasce aí o profissional polivalente ou 

multifuncional, o qual é essencial para reduzir o tempo de produção e os custos com pessoal 

sob o conceito de empresa enxuta.  

O espírito geral deste modelo é a otimização de processos e equipes, tanto que o 

enxugamento dos quadros funcionais fazem parte de sua lógica: uma vez que uma pessoa pode 

fazer o trabalho de outras duas ou três, é possível manter as atividades com o número reduzido 
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de trabalhadores e ter como contrapartida maior lucro. O número mínimo de trabalhadores é 

compensado pelo aumento das horas-extras (SILVA, 2011). 

 

2.2  PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Diante da “nova configuração” da sociedade, a flexibilização do capital é garantida 

pela precarização das relações de trabalho, presente na informalização, nos diferentes regimes 

de jornada de trabalho, na remuneração baixa, na forma organizativa das empresas, na 

desregulamentação do Estado e no desmonte de direitos dos trabalhadores, na “substituição do 

trabalho contratado e regulamentado [...] pelas modalidades atípicas de trabalho, como o 

“empreendedorismo”, “cooperativismo”, “trabalho voluntário” etc.” (ANTUNES; DRUCK, 

2015, p. 24). Os autores argumentam que a informalidade não significa precarização por si só, 

ela se caracteriza assim ao se observar a ausência de direitos do trabalhador.  

 
Trata-se, portanto, de uma aguda destrutividade, que no fundo é a expressão mais 
profunda da crise estrutural que assola a (des)sociabilização contemporânea: destrói-
se força humana que trabalha; destroçam-se os direitos sociais; brutalizam-se enormes 
contingentes de homens e mulheres que vivem do trabalho; torna-se predatória a 
relação produção/natureza, criando-se uma monumental “sociedade do descartável”, 
que joga fora tudo que serviu como “embalagem” para as mercadorias e o seu sistema, 
mantendo-se, entretanto, o circuito reprodutivo do capital (ANTUNES, 2003, p. 38). 

 

Há uma indissolubilidade da vida privada com a vida profissional (pública). Além 

disso, a alta rotatividade e competitividade do mercado impulsiona um processo de precarização 

de remuneração e jornada em que os profissionais passam a se sujeitar a cargas maiores de 

atividades ou acumulam funções para se manter no emprego, bem como existe também uma 

aceitação maior à perda salarial, em que muitos aceitam receber menos do que suas 

qualificações mereceriam, para poder se manter no mercado. Desta forma, a precarização do 

trabalho atinge a todos os níveis de trabalhadores, independentemente de estarem ou não em 

condições consideradas formais de trabalho, se são assalariados ou não (ALVES, 2013a). Ela 

não pode ser medida de forma igualitária em todos os lugares, uma vez que se apresenta com 

diferentes características e intensidades, dependendo o país ou setor em que está inserida. Trata-

se de uma precarização estrutural do trabalho que atinge a toda a sociedade (ANTUNES, 2005; 

MÉSZÁROS, 2011b).  

Standing define esta categoria como “precariados”. É caracterizada pela ausência de 

sete garantias consideradas fundamentais por Standing (2014, p. 28): de mercado de trabalho; 
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vínculo empregatício; segurança no emprego; segurança no trabalho; reprodução de habilidade; 

de renda e de representação. Esta “classe” vive em extrema condição de precarização do 

trabalho, sujeita “[...] a pressões e experiências que levam a uma existência precariada, de viver 

no presente, sem uma identidade segura ou um senso de desenvolvimento alcançado por meio 

do trabalho e do estilo de vida” (STANDING, 2014, p. 37). A falta de controle de seu tempo, 

sua carreira e vida coloca os precariados em uma situação de extrema vulnerabilidade social. O 

autor observa que sentimentos como raiva, anomia, ansiedade e alienação fazem parte do 

cotidiano, o que resulta em um constante estado de frustração, devido à dificuldade de 

“ascender” profissionalmente e à ausência de relações seguras mais efetivas no mercado de 

trabalho. A constante instabilidade de emprego gera ainda, segundo Standing, uma “profunda 

auto exploração e desengajamento” (STANDING, 2014, p. 41). 

 
O precariado vive com ansiedade – insegurança crônica associada não só à oscilação 
à beira do limite, sabendo que um erro ou um episódio de má sorte poderia pender a 
balança entre a dignidade e ser um sem-teto, mas também com um medo de perder o 
que possui, mesmo quando se sente enganado por não ter mais. As pessoas têm a 
mente insegura e são estressadas, e ao mesmo tempo “subempregadas” e 
“sobrempregadas”. São alienadas de seu emprego e de seu trabalho, e seu 
comportamento é anômico, incerto e desesperado (STANDING, 2014, p. 42).  

 

Ao observar uma trajetória histórica e avaliar a precarização do trabalho ao longo dos 

últimos dois séculos, Alves (2013b) define três gerações de precarização do trabalho:  no início 

do capitalismo industrial, durante o século XX e, a mais recente, no século XXI, chamada de 

precarização existencial. Para o autor, a precarização do trabalho nasceu na Era da 

industrialização, no Século XIX, em que havia uma grande desigualdade social e um crescente 

proletariado em condição de pobreza. Os trabalhadores fabris estavam à margem da sociedade 

capitalista emergente e não podiam participar desta sociedade de consumo. O capitalismo 

salarial seria o responsável por gerar “a degradação da pessoa humana”. Alves (2013b) cita 

como exemplo disso as estruturas dos bairros industriais montados próximos às fábricas para 

que os trabalhadores vindos das zonas rurais se instalassem. Essa massa de operários, que 

migrava do campo para as cidades, não recebia uma remuneração, conforme o autor, ganhava 

“abaixo da linha de subsistência” e era totalmente desprovida de direitos. Trata-se de uma época 

em que não existiam sindicatos, regras e leis de proteção ao trabalhador. O proletariado era 

relegado a cumprir jornadas exaustivas, em ambientes degradantes e sem qualquer tipo de 

respaldo por parte do capital ou do Estado. “A precariedade salarial originária assumiu formas 
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extremas, desreguladas e articuladas, no núcleo mais dinâmico da acumulação, com modos de 

espoliação de homens, mulheres e crianças” (ALVES, 2013b, p. 245).  

A segunda fase ocorreu ao longo do século XX, período em que já existiam regulações 

e direitos que protegiam os trabalhadores. Assim, o “trabalho precário tornou-se o informal, 

sem direitos, trabalho considerado atípico degradante” (ALVES, 2013b, p. 245). Apesar de 

ainda ser uma precariedade salarial, o autor avalia que esta era mais intensa do que a da primeira 

geração, uma vez que a sociedade apresentava um “nível civilizatório” e o capitalismo era mais 

desenvolvido “de alta produtividade”. 

Os sentidos da precarização se alteraram e tornaram mais complexos à medida em que 

a sociedade e o capitalismo evoluíram. Conforme Alves, algumas indústrias e cadeias 

produtivas passaram a migrar para áreas com menor regulação do trabalho para manter formas 

de exploração degradadas em países e regiões mais periféricos e carentes deste tipo de proteção 

ou “onde tais práticas desumanas eram permitidas ou invisíveis” (ALVES, 2013b, p. 245). 

Diante deste contexto, nasce o que o autor chama de a terceira geração da precarização: a 

precarização existencial, caracterizada pela degradação do sujeito em um nível mais elevado e 

danoso do que nas anteriores. Alves (2013b, p. 247) afirma que no Século XXI, a precarização 

do trabalho assumiu novas dimensões “no sentido de que a exploração da força de trabalho e a 

espoliação do trabalho vivo ocorrem na etapa mais desenvolvida da civilização do capital”. 

Antunes (2015, 2005, 1999) lista uma série de indícios da precarização do trabalho 

presentes na sociedade flexível que se refletem em intensificação e exploração da força do 

trabalho, bem como em maior vulnerabilidade do ponto de vista social, político e econômico. 

Como indicativos da precarização do trabalho, o autor considera a jornada part-time, a 

multifuncionalidade/polivalência, redução intensificação da jornada, terceirização, 

subcontratação, flexibilização dos contratos de trabalho, redução da remuneração, o tele 

trabalho, a feminização e o enfraquecimento da representatividade da classe trabalhadora.  

A intensificação das rotinas e a alta flexibilização desestabilizaram a estrutura social 

e a própria relação do homem com o seu labor. Hoje vivemos sob o imperativo do domínio do 

tempo. Este argumento é tomado por Antunes e Praun (2015, p. 413) que analisam não existir 

“limites para a precarização, mas apenas formas diferenciadas de sua manifestação. Formas 

capazes de articular em uma única cadeia produtiva desde o trabalho terceirizado, quarteirizado, 

muitas vezes realizado nas casas dos próprios trabalhadores, àquele intensificado ao limite, 

desenvolvido nos ambientes “modernos” e “limpos” das corporações mundiais. Por isso que, 
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sob a atual fase do capitalismo, o domínio do trabalho é, mais do que nunca, domínio do tempo 

de trabalho (ANTUNES, 2015; Mészáros, 2011b)  

Trata-se de um processo contínuo e superarticulado para atender às demandas da 

sociedade de consumo e da ideologia neoliberal, em busca do lucro máximo com o uso mínimo 

de recursos humanos. A dita sociedade flexível desenvolveu um novo tipo de dominação, 

conforme descrito por Bourdieu (1998), ancorada na insegurança e que atua de forma 

generalizada em diferentes níveis e setores. Ela faz com que os trabalhadores se submetam e 

aceitem a exploração do capital, perdendo sua força de mobilização e cria um ambiente de 

extremo individualismo, acirrado por estratégias de concorrência externas e internas do 

ambiente laboral. Assim, a classe trabalhadora já carente de representatividade se torna ainda 

mais vulnerável ao poder do capital. Em outras palavras, pode-se dizer que fica mais suscetível 

a aceitar condições precárias de trabalho e remuneração. 

 

A concorrência pelo trabalho é acompanhada de uma concorrência no trabalho, que é 
ainda uma forma de concorrência pelo trabalho, que é preciso conservar, custe o que 
custar, contra a chantagem da demissão. Essa concorrência, às vezes tão selvagem 
quanto a praticada pelas empresas, está na raiz de uma verdadeira luta de todos contra 
todos, destruidora de todos os valores de solidariedade e de humanidade, e, às vezes, 
de uma violência sem rodeios. Aqueles que deploram o cinismo que caracteriza, 
segundo eles, os homens e as mulheres do nosso tempo, não deveriam deixar de 
atribuí-lo às condições econômicas e sociais que o favorecem ou mesmo exigem, e 
que ainda o recompensam (BOURDIEU, 1998, s.p., kindle). 

 

 A suscetibilidade dos trabalhadores aumenta à medida em que eles pertencem a 

grupos minoritários, como imigrantes, mulheres, desqualificados, subproletários etc. 

(ANTUNES, 2005; HIRATA, 2009; STANDING, 2014). Estes grupos, até porque muitos 

apresentam baixo poder de reivindicação frente à massa trabalhadora, acabam ainda mais 

marginalizados na sociedade do trabalho precário. Este processo ampliou o contingente de 

pessoas que vivem na periferia do mercado de trabalho e é caracterizado por três dimensões 

(HIRATA, 2009): 1) abertura dos mercados, privatização, desregulamentação, subcontratação 

e externalização; 2) desenvolvimento tecnológico e aumento das tecnologias de informação e 

comunicação; e 3) a mudança do papel das organizações internacionais. Conforme a autora, 

estas dimensões atingem, especialmente as mulheres que acabam sofrendo um a discriminação 

de gênero (HIRATA, 2011). Apesar de elas aparecem em pé de igualdade no número de 

trabalhadores, as mulheres são maioria em empregos part-time (tempo parcial), há maior 
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presença delas na área de serviços e do emprego doméstico, têm maior desvalorização salarial 

e a prevalência em empregos atípicos.  

Para Standing (2014, p. 98-99), desde o início do processo de globalização, nos anos 

1980, há uma tendência para a feminização do mercado de trabalho em sentido duplo: “mais 

mulheres estão em empregos e mais empregos são do tipo flexível, tipicamente ocupados por 

mulheres”. Hoje, as mulheres desenvolvem uma jornada tripla, ainda conforme o autor, além 

do trabalho doméstico, atuam no trabalho fora de casa e também são as responsáveis pelos 

cuidados dos idosos ou das crianças. Além disso, mais mulheres estão figurando como as 

principais mantenedoras da família. Por conta deste perfil, Antunes observa que o número de 

mulheres em empregos precários ou na informalidade acaba sendo maior. “Os horários escolar 

e comercial e a escassez de creches dificultam o trabalho em tempo integral para as mulheres 

que têm filhos. Parte desta condição também é resultado do próprio perfil da trabalhadora 

feminina” (STANDING, 2014, p. 99). 

Portanto, as mulheres conquistaram uma maior abertura do mercado, mas ela veio 

acompanhada de um intenso processo de discriminação com a falta de equiparação entre 

gêneros do ponto de vista salarial. Aliado a isso,  as ocupações que exigem maior “qualificação 

técnica, responsabilidade e autonomia são preenchidos sobretudo por homens; as mulheres têm 

acesso aos empregos que exigem menor qualificação” (HIRATA, 2009, p. 153). Hirata 

estabelece três critérios da precarização do trabalho, os quais considera muito maior impacto e 

mais presentes no mercado de trabalho feminino: “1) ausência de proteção social e de direitos 

sociais, inclusive de direitos sindicais [...]; 2) horas reduzidas de trabalho [...]; 3) níveis baixos 

de qualificação: a ausência de qualificação formal e a consequente baixa renda levam, em 

inúmeros casos, à precariedade e ao desemprego”. 

Outros dois grupos considerados entre os “mais vulneráveis” são os jovens e os idosos 

(STANDING, 2014). Ambos os grupos, por sua inexperiência e baixa qualificação ou excesso 

de vivência profissional e habilidades especializadas (SENNETT, 2015), acabam se sujeitando 

a condições de trabalho precárias em busca de um (re) posicionamento no mercado de trabalho. 

Entre os mais jovens, existe uma característica de buscar uma maior flexibilização no mercado 

de trabalho. Eles ingressam logo após terminarem os estudos (colegial ou universitário) e, para 

aprender o ofício, se submetem a trabalhos precarizados, baixos salários, informalizados, 

aceitam atuar de forma voluntária ou em estágios de baixa remuneração e ampliam os 

orçamentos das universidades “mercadorizadas”, em busca de profissionais que buscam 

qualificação profissional.  
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Os mais velhos acabam se direcionando para atividades autônomas, trabalhos parciais 

ou temporários. Conforme Standing (2014), há dois grupos bastante dicotômicos nesta 

população: de um lado há os aposentados que buscam uma complementação de renda ou apenas 

se manterem ativos; do outro, há aqueles que ou não se aposentaram ou não recebem o 

suficiente para sua subsistência. Em ambos os casos, a posição ocupada no mercado de trabalho 

os coloca em extrema condição de vulnerabilidade: aceitam salários mais baixos, subutilizam 

suas qualificações, capacidades técnicas e experiência, e assumem ocupações atípicas ou 

informais. De todo modo, os dois grupos (jovens e sêniores) são considerados por Antunes 

(2015) como excluídos no mercado de trabalho atual. Em uma conjuntura de desemprego 

estrutural, Standing afirma que os dois grupos acabam competindo entre si ampliando a 

fragilização de ambos perante o mercado.  

Desta maneira, apesar de o discurso de flexibilização laboral apresentar uma aparente 

valorização da qualificação dos saberes dos trabalhadores, o que se observa na prática é 

justamente o inverso. Ao passo em que as tecnologias e “inovações” na gestão geraram maior 

produtividade e competitividade para as organizações, elas também oferecem mais desafios 

para os trabalhadores acompanharem estes avanços. Segundo Lancman (2008, p. 28) isso gerou 

um “processo de desqualificação permanente do trabalhador, do seu saber-fazer e de sua 

experiência acumulada”.  

Neste sentido, Richard Sennett debate o impacto dos avanços tecnológicos e da cultura 

da flexibilidade sobre homem que trabalha. Em duas obras, O Artífice (SENNETT, 2009) e a 

Corrosão do caráter (SENNETT, 2015), o autor aborda o preconceito e a desvalorização do 

saber acumulado, da experiência dos profissionais, em especial os mais velhos. Em uma 

sociedade flexível, isso é visto como um “empecilho” para a organização. Um dos primeiros 

“preconceitos” existentes é o fator idade: trabalhadores mais velhos seriam mais inflexíveis às 

mudanças, temem correr riscos, e teriam menos “energia física para enfrentar as exigências da 

vida no local de trabalho flexível (SENNETT, 2015, p. 110). Diante destes “preconceitos”, o 

autor afirma que os trabalhadores mais velhos acabam se tornando “candidatos fáceis à 

demissão durante a reengenharia da empresa” (SENNETT, 2015, p. 110). Além disso, por 

possuir maior conhecimento acumulado e vivência profissional, eles são menos coniventes com 

as decisões das chefias, tornando-se críticos de seus superiores, o que “pode atrapalhar novas 

mudanças ditadas pelos superiores” (SENNETT, 2015, p. 111). Neste sentido, os jovens são 

mais dóceis, abertos às mudanças e submissos. “O que significa que, para os trabalhadores, sua 
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experiência perde valor institucional à medida que aumenta” (SENNETT, 2009, p. 46). 

Lancman (2008) considera este um “processo perverso e irreversível”, uma vez que exclui os 

trabalhadores mais velhos e, portanto, mais experientes da competição do mercado.  

Se, de um lado, eles perdem a oportunidade de competirem e desenvolverem novas 

habilidades e competências, as organizações também se privam de contar com a experiência 

acumulada destes profissionais. Assim, a transferência de saberes entre trabalhadores 

experientes e novatos, e a troca de conhecimentos entre diferentes gerações é comprometida 

(SENNETT, 2009).  

A mundialização do capital também favorece a instabilidade mesmo dos jovens ditos 

qualificados. Por salários mais baixos e para diminuir a necessidade de recapacitação, muitas 

organizações, como as de tecnologia da informação e têxteis, buscam operários em outros 

países, que se sujeitam a rendimentos menores e possuem as capacitações necessárias para o 

ofício. Assim, a remuneração da habilidade também não é adequada. Alguns poucos 

trabalhadores, mais do nível de gestão são compensados por suas habilidades e 

responsabilidades, enquanto a massa trabalhadora não recebe a mesma valorização. A 

flexibilidade atual do mercado de trabalho gera um acirramento da competição, uma falta de 

sentido de pertencimento a um grupo e exacerbam a “falta de lealdade das empresas para com 

seus empregados (SENNETT, 2009). 

A “dissolução do modelo industrial” tem como fundamento “a crescente imprecisão 

da ideia de habilidade” (STANDING, 2014, p. 187). “A sociedade de mercado moderna tem 

um excesso de competências, no sentido de que milhões de pessoas têm um conjunto de 

habilidades que elas não têm oportunidade de refinar” (Locus citatum).  

Com base nesta problemática, Standing (2014) compara um trabalhador da Era 

industrial ao dos dias atuais. Se, antes, o primeiro tinha alguma confiança de que aprender uma 

profissão o daria retorno e segurança ao longo de sua vida profissional, o segundo, por mais 

que se aperfeiçoe nunca terá certeza de que estará totalmente qualificado para o futuro. Esta 

condição gera uma sensação de contínua insegurança e frustração, destaca o autor. 

A insegurança é maior em certas habilidades profissionais do que em outras. Pode-se 

passar anos adquirindo qualificações e, em seguida, descobrir que elas se tornaram obsoletas 

ou insuficientes.  

[...] Há um paradoxo: quanto mais qualificado o trabalho, maior a probabilidade de 
haver aperfeiçoamentos que exigem “reciclagem”. Em outras palavras: quanto mais 
treinado você for, maior a probabilidade de que você se torne inábil na sua esfera de 
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competência. [...] Não é apenas um caso de você ser tão bom hoje quanto era ontem, 
mas de você ser tão bom agora quanto deve ser amanhã (STANDING, 2014, p. 189). 

 

O sentido de carreira quase inexiste dentro de um mercado de trabalho marcado pela 

flexibilidade, com instabilidade de emprego, falta de perspectiva de continuidade, exigência 

contínua de qualificação e a sensação de desqualificação constante, além da precarização e a 

desregulamentação profissional que reduzem garantias aos trabalhadores. Percebe-se até aqui 

o quão complexo, heterogêneo e diverso é o mercado de trabalho e, da mesma forma, o quão 

multifacetada, heterogênea, diversa e perversa é a precarização do trabalho, a qual Antunes e 

Praun (2015, p. 423) designam como “precarização estrutural do trabalho em escala global”. 

Não se trata somente de uma questão restrita ao campo econômico, ela é reflexo e causadora de 

inúmeras outras transformações políticas e sociais que interferem na sociabilidade da era da 

acumulação flexível. “A precariedade remete para um amplo e variado processo de 

vulnerabilidade material e existencial [...] gerando diferenciações suplementares entre os 

assalariados e fragmentando os suportes jurídicos e identitários” (DUARTE, 2004, p. 12-13).  

 
O conteúdo dessa (nova) precarização está dado pela condição de instabilidade, de 
insegurança, de adaptabilidade e de fragmentação dos coletivos de trabalhadores e da 
destituição do conteúdo social do trabalho. [...] O trabalho precário em suas diversas 
dimensões (nas formas de inserção e de contrato, na informalidade, na terceirização, 
na desregulação e flexibilização da legislação trabalhista, no desemprego, no 
adoecimento, nos acidentes de trabalho, na perda salarial, na fragilidade dos 
sindicatos) é um processo que dá unidade à classe que-vive-do-trabalho e que dá 
unidade também aos distintos lugares em que essa precarização se manifesta. Há um 
fio condutor, há uma articulação e uma indissociabilidade entre: as formas precárias 
de trabalho e de emprego, expressas na (des)estruturação do mercado de trabalho e no 
papel do Estado e sua (des) proteção social, nas práticas de gestão e organização do 
trabalho e nos sindicatos, todos contaminados por uma altíssima vulnerabilidade 
social e política (DRUCK, 2011, p. 41). 

 

Druck (2011) chama isso de precarização social do trabalho, a qual ela definiu seis 

indicadores para a realidade brasileira: 

 

•  Vulnerabilidade das formas de inserção e desigualdades sociais. 

•  Intensificação do trabalho e terceirização: referente aos padrões de gestão, que 

instituem metas difíceis de atingir, ampliação da jornada, multifuncionalidade, através de uma 

política do medo e “na discriminação gerada pela terceirização”. 

•  Insegurança e saúde no trabalho: constituída pela fragilização do trabalhador frente 

às demandas da gestão. O trabalhador está submetido a condições de treinamento inadequado 
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para seu trabalho, polivalência, maior intensidade e ritmo da jornada com a exigência de maior 

produtividade, adaptação às mudanças organizacionais e maior flexibilidade, o que resulta em 

adoecimento da pessoa. 

•  Perda das identidades individual e coletiva: diz respeito à desvalorização do 

trabalhador e a dessubjetivação frente a estratégias de dominação pelo medo. 

•  Fragilização da organização dos trabalhadores: a desmobilização dos trabalhadores 

e a quebra da identidade de grupo também enfraquecem a identidade coletiva e a força de 

instituições de representação dos trabalhadores, debilitando os sindicatos e as entidades 

representativas. 

•  Condenação e o descarte do Direito do Trabalho: enfraquecimento do sistema de 

proteção jurídica do trabalhador, com modificações na legislação etc. 

 

Alves (2013a) considera precarização como o resultado de uma série de 

transformações que atingiram tanto trabalhadores considerados atípicos ou informais, como 

também os ditos estáveis. Ela é tanto resultado de mutações estruturais no mundo do trabalho 

(inserção de novas tecnologias, processos, modelos de gestão, surgimento de novos perfis 

profissionais etc.) e de mudanças na vida do homem-que-trabalha (imbricamento cada vez 

maior da vida no trabalho e da vida pessoal). Desta forma, existe uma precarização estrutural 

do trabalho que, para Alves possui duas dimensões: precarização salarial e precarização do 

homem que trabalha:  

 

(1) A precarização salarial, que diz respeito, por um lado, à precarização das 
condições salariais propriamente ditas (contrato, remuneração e jornada de trabalho) 
e, por outro lado, à precarização das condições de trabalho por conta das mudanças 
na organização da produção com a implantação do novo arcabouço tecnológico 
informacional e novo método de gestão de cariz flexível que contribui para a 
intensificação das rotinas de trabalho e reforça o controle e envolvimento do trabalho 
vivo no processo produtivo do capital. A precarização salarial diz respeito à 
morfologia social do trabalho flexível e suas consequências na força de trabalho como 
trabalho vivo; (2) A precarização do homem-que-trabalha, que diz respeito à 
precarização do ser genérico do homem por conta das novas condições salariais de 
exploração/espoliação da força de trabalho. Nesse caso, a precarização do homem-
que-trabalha ocorre no plano da subjetividade humana, reverberando-se em 
desequilíbrios metabólicos das individualidades pessoais de classe que conduzem, no 
limite, no caso de singularidades pessoais, às situações de adoecimentos (ALVES, 
2013a, p. 176). 

 

Trata-se da “crise do trabalho vivo” (ALVES, 2013a, p. 108), percebida por: 1) crise 

da vida pessoal: o trabalho vivo é reduzido à força de trabalho como mercadoria. Ou seja, o 
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tempo de vida é transformado em trabalho estranhado em um processo de despersonalização da 

pessoa que trabalha (ALVES, 2013a, p. 109); 2) crise de sociabilidade: gera o “dilaceramento 

dos laços sociais”, por meio da fragmentação dos coletivos de trabalho e por meio da 

insegurança gerada pelos laços sociais e contratos de trabalho flexíveis. “O emprego passa a 

ser de curto prazo, há uma falta de perspectiva de compromisso duradouro com a empresa [...]. 

Os empregados tendem a ficar "negociáveis" assim que descobrem que não podem contar com 

a empresa” (ALVES, 2013a, p. 110); 3) crise de autorreferência humano-pessoal: quando 

ocorre a despersonalização do sujeito por meio da intensificação da captura da subjetividade 

pelo capital. “Primeiro, reduz o homem como ser genérico à força de trabalho como mercadoria. 

Segundo, ameaça, no plano imaginário, simbólico e real, as individualidades de classe com a 

demissão de sua força de força de trabalho” (ALVES, 2013a, p. 111). 

Por conta disso, nesta pesquisa de doutoramento foi adotada a perspectiva de 

precarização social do trabalho (DRUCK, 2010; ALVES, 2013a) para analisar o jornalismo, 

uma vez que entende-se ser o resultado de uma crise estrutural do capitalismo (ANTUNES, 

1999, 2015 e 2009, MÉSZÁROS, 2011b; HARVEY, 1992), na qual há a confluência de fatores 

sociais, econômicos e políticos que atingem diretamente o mundo do trabalho e, especialmente, 

a pessoa que vive do trabalho (ANTUNES, 2015, 1999). Da mesma forma, adota-se aqui a 

divisão de precarização trazida por Alves (2013b): salarial e do homem que trabalha, pois 

abrange tanto questões do emprego formal e informal, condições de estrutura de trabalho e 

regulamentação, como também contempla a dessubjetivação do trabalhador e os impactos sobre 

a saúde psíquica, física e a socialização da pessoa.  

 

 

2.3  PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO NO JORNALISMO 

 

A configuração do mercado de trabalho jornalístico reflete a tendência de 

flexibilização, precarização e desemprego estrutural do mundo do trabalho como um todo. 

Grisci e Rodrigues (2007, p. 48) pontuam que neste contexto de flexibilização estrutural, a 

questão tempo ganha destaque no jornalismo, pois transformou a rotina e as práticas das 

redações. “Citam-se aqui três desses imperativos: encurtamento e supervalorização do tempo 

de confecção do produto jornal (o deadline), alongamento da jornada de trabalho e 

desmantelamento dos limites entre funções”.  
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As marcas do modelo toyotista no jornalismo podem ser percebidas de forma mais 

evidente a partir dos anos de 1990, quando dois fatores sociais e econômicos colidem: de um a 

entrada da internet nas redações e novos meios de comunicação online; do outro, a abertura 

econômica do início daquela década, quando ocorre um "choque de competitividade nas 

empresas brasileiras” (BURKHARDT, 2006, p. 35). Além da adoção de novos processos e 

tecnologias, as organizações demandam um perfil de profissionais mais qualificados. Há uma 

"mudança no perfil da força de trabalho [...], com ênfase na capacidade de interagir e lidar, 

proficientemente, com equipamentos digitalizados, controles e, principalmente, computadores" 

(COUTINHO, 1995, p. 75). 

No mercado de trabalho do jornalismo, isso se refletiu no enxugamento das equipes, 

na contratação temporária, de freelancers, profissionais como pessoa jurídica e no acúmulo de 

funções. Muitas vezes estes trabalhadores combinam atividades dentro da mídia, em veículos 

tradicionais (jornal, televisão, revista, rádio) e digitais (internet, aplicativos mobile) – ou em 

funções fora da mídia, como comunicação organizacional e assessoria de imprensa. Diante de 

uma crise aguda do modelo de negócio tradicional do jornalismo, a categoria passou a conviver 

com um constante cenário de enxugamento de equipes e demissões frequentes em nome da 

adaptação “aos novos tempos” digitais (RUELLAN, 2017; FIDALGO, 2008; MEYER, 2007; 

GARCIA, 2009). Essa realidade é retratada em diferentes estudos sobre as condições de 

trabalho dos jornalistas desde a década de 1980, ficando mais evidente nos anos 2000.  

As justificativas para as demissões em massa se valem da necessidade de acompanhar 

a nova era digital, bem como para mitigar seus impactos sobre o faturamento das empresas 

(BARSOTTI, 2014). Os que ficam precisam dar conta da demanda crescente por informação 

em uma sociedade onde a pressa dita o ritmo da imprensa. Condição que segue na contramão 

do cenário midiático contemporâneo. Apesar de serem demandadas novas especialidades e a 

integração de saberes dentro das redações, o número de trabalhadores da notícia diminuiu 

significativamente em países como o Brasil (HERSCOVITZ, 2012; MICK; LIMA, 2013; 

FIGARO, NONATO, GROHMANN, 2013; ADGHIRNI, 2017; THIBES; NICOLETTI, 2017; 

LELO, 2019;). Assim, observa-se um acúmulo de funções que amplia a intensidade e a jornada 

de trabalho sob um discurso de adequação aos novos tempos.  

Müller (2012) destaca que já nos anos 1970 a primeira crise do setor no Brasil 

acarretou corte de cargos e demissões. Naquela época, a alta no preço do papel e a implantação 

da litografia foram citados como os estopins das mudanças nas redações. Cerca de uma década 

depois, outra revolução começaria nas empresas jornalísticas: a digitalização, que se iniciou 
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pelo Diário Catarinense, em Florianópolis, exigiu novas habilidades dos profissionais – no lugar 

do estalido constante das máquinas de escrever, o silêncio dos teclados dos computadores.  

Nos anos seguintes, a internet e o empoderamento do público impulsionado pelas 

tecnologias digitais e virtuais de informação e comunicação, geraram uma crise do modelo de 

negócio das empresas jornalísticas em todo mundo. Para Müller, as mudanças tecnológicas 

deixaram de trazer ganhos expressivos do ponto de vista da qualidade e competitividade. “Os 

ganhos obtidos com a eliminação das funções e a agilização de processos não vão muito além 

de melhorias incrementais” (MÜLLER, 2012, p. 159).  

A queda de circulação de jornais e revistas, bem como a baixa rentabilidade da 

publicidade online (comparada com os valores de mídias tradicionais, como televisão e jornal), 

também impulsionaram o quadro atual. “Trata-se de um ecossistema em permanente estado de 

mudança, embora possua marcos incontestáveis, como o são o surgimento de novos meios que 

reformulam o sistema” (ALSINA, 2009, p. 55).  

O ferramental do jornalista se complexificou e ampliou nas últimas duas décadas, 

assim como a necessidade de novas capacidades técnicas e habilidades para executar seu labor 

(FONTCUBERTA, 2006). Hoje não é mais possível se limitar a escrever ou fotografar ou 

editar. É preciso conhecer todo o processo, entender de tecnologias de captação e transmissão 

e também em como interagir com o público. É preciso saber como minerar dados e entender 

onde encontrá-los. Para poder trabalhar neste novo contexto multimidiático, às redações 

precisam ser integrados designers, desenvolvedores de software, gestores de redes sociais etc. 

(SALAVERRÍA, GARCÍA AVILÉS, MASIP, 2008). Isso se intensifica cada vez mais à 

medida em que as novas tecnologias se disseminam e amplificam as possibilidades de 

produção, captação e transmissão de informações em tempo real e em diferentes suportes, 

porém, na prática, o que se vê é o acúmulo de funções em cima de equipes cada vez menores. 

 

O número de profissionais nas redações diminuiu.  Afastam-se os quadros mais velhos 
e incentiva-se a entrada de jovens recém-saídos da universidade, pois, eles têm maior 
habilidade com a informática. Nas redações a reestruturação é geral, os sistemas de 
dados e os bancos de informação são interligados, e com isso a pesquisa e a apuração 
mudam de ritmo, de forma e de estrutura. Muitas funções desaparecem. As reformas 
gráficas com cores e formatos enxutos passam a protagonizar as marcas das empresas 
jornalísticas. Entram no mercado as agências   de   comunicação   que   fornecem 
serviços   de   relações   públicas   e   assessoria   de comunicação (FIGARO; 
NONATO; GROHMANN, 2013, p. 32). 
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Somado a isso, o jornalista às vezes trabalha para mais de um veículo: o conteúdo 

produzido por ele é adaptado e replicado para vários outros canais do grupo do qual integra. 

Muitos destes profissionais acumulam funções dentro de empresas de mídia – rádio, televisão, 

revista ou jornal – com funções fora dela – marketing, assessoria de imprensa etc. (MICK; 

LIMA, 2013). O Perfil do Jornalista Brasileiro (MICK; LIMA, 2013) identificou uma forte 

presença da multifuncionalidade entre os jornalistas brasileiros: 76% dos entrevistados 

trabalhavam com internet, mas apenas 38,6% tinham como atividade-fim veículos. Oriella 

(2011) afirma que o aumento de canais de produção agudizou a pressão sobre os profissionais. 

Segundo o estudo de quase uma década atrás, 45% dos entrevistados faziam mais conteúdos e 

34% tinham jornada de trabalho maior.  

 

A convergência piora as condições de trabalho e questiona a autoestima, que é um dos 
pilares da satisfação com o emprego. […] O maior estresse, no entanto, vem de sentir-
se treinado de maneira insuficiente para trabalhar devidamente em mídias diferentes, 
da ansiedade de ser um malabarista que tem que produzir para o website, a imprensa, 
o rádio e a televisão (NEVEU, 2010, pp. 38-39). 

 

Na sociedade flexível, agilidade, habilidade e facilidade de adaptação a diferentes 

funções e ambientes, bem como a autogestão acabam sendo diferenciais competitivos. No 

jornalismo, ter esse perfil se torna imperativo. “Dele é exigido que tenha domínio dos mais 

variados meios e linguagens, assumindo funções desempenhadas antes por outros profissionais 

(editores, revisores, repórteres, diagramadores, pauteiros)” (FIGARO; NONATO; 

GROHMANN, 2013, p. 14).  

Os jornalistas também atuam em jornadas flexíveis e bastante intensas, ampliando a 

pressão sobre eles. No Brasil este profissional, em sua maioria, trabalha entre oito e 12 horas 

por dia (MICK; LIMA, 2013). Carga horária muito superior ao previsto pela Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT), que limita em cinco horas diárias por dia, podendo ser expandida para 

até sete horas, desde que acompanhado de aumento no salário e contrato complementar.  

A jornada superior à média permitida pela Legislação também está evidente nos dados 

oficiais. De acordo com as informações disponibilizadas pela Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS), maior parte dos trabalhadores registrados na família Profissionais do 

Jornalismo possui jornada contratada entre 41 e 44 horas semanais, enquanto a jornada semanal 

legal seria de até 36h (5h) por dia. É importante frisar aqui que estes dados se referem à Jornada 

Contratada, ou seja, o que está expresso no contrato de trabalho. Ela não considera as possíveis 

horas-extras que o profissional realiza.  
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O aumento da jornada e a intensificação do trabalho também é uma realidade 

observada em países como Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido e Portugal. É uma 

condição enganosa, argumenta Sennett (2015), que determina a flexibilidade como um novo 

poder. Sob o manto de maior flexibilidade sobre as rotinas e processos, as organizações se 

aproveitam daquilo que Sennett chama de “flexitempo”, que nada mais é do que as jornadas 

flexíveis, com horários mais individualizados e bem distantes das jornadas fixas existentes nos 

turnos das fábricas fordistas. Em muitas organizações, o trabalhador pode “escolher” o melhor 

turno de trabalho, inclusive, migrando a atividade da empresa para o home office (no caso do 

jornalismo, há vários tipos de relações de trabalho que ¨permitem essa flexibilidade, em que o 

repórter ou redator atua de casa, parte na redação, parte fora, sem um vínculo formal ou 

estrutura adequada para realizar sua atividade. Há uma flexibilização das rotinas que, para 

alguns, é sinônimo de liberdade e autonomia, porém, se enquadra neste contexto de flexitempo). 

Esses mesmos trabalhadores passam a adotar regras de controle de trabalho muitas vezes rígidas 

e que impõem uma disponibilidade maior de conexão com o trabalho. A casa deixa de ser o 

ambiente do não-trabalho, para se tornar o escritório. “Um trabalhador em flexitempo controla 

o local de trabalho, mas não adquire maior controle sobre o processo de trabalho em si. [...] Os 

trabalhadores, assim, trocam uma forma de submissão ao poder – cara a cara – por outra, 

eletrônica” (SENNETT, 2015, p. 68).   

Estas são algumas condições que levam a diferentes autores classificarem o mercado 

jornalístico como precarizado ou com sinais de precarização4. Entre os indicadores 

apresentados com mais frequência, aparecem: aumento da intensidade do trabalho, 

multifuncionalidade, demissões, vínculos precários, altas jornadas de trabalho, assédio moral, 

baixos salários, instabilidade e insegurança na profissão, aumento do trabalho freelancer, 

proliferação das contratações como Pessoa Jurídica, poucos benefícios, multifuncionalidade, 

feminização e juvenilização. 

Apesar de existirem diferentes trabalhos que conceituam a precarização no jornalismo, 

especialmente sob referencial teórico da Sociologia do Trabalho, e tentam traçar indicadores da 

 
4 Entre os autores que abordam condições de trabalho precarizadas ou apontam os reflexos da flexibilização do 

trabalho nas rotinas dos jornalistas, citamos: Accardo (1995); Weaver (1998); Heloani (2003); Oliveira (2005); 
Burkhardt (2007); Garcia (2009); Silva (2011); Herscovitz (2012); Grohmann (2012); Figaro, Nonato e 
Grohmann (2013); Mick e Lima (2013); Mick (2013); Willnat e Weaver (2012, 2014); Moretzsohn (2014); 
Miranda (2017); Lima (2015); Thurman, Cornia e Kunert (2016); Weischenberg, Malik e Scholl (2012); 
Adghirni (2012; 2017); Carro (2016); Reimberg (2015); Crespo et al. (2017); Örnenbring (2016, 2018); 
Gollmitzer (2019); Hanitzsch et al. (2019); Lelo (2019). 
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precarização, definir critérios fechados para isso torna-se uma tarefa bastante complexa. Mick 

(2013) debate esta questão ao buscar encontrar indicadores para a precarização salarial dos 

jornalistas.  

 
Um primeiro problema é o de que a precarização afeta tanto contratos de trabalho 
protegidos pela legislação (inclusive o assalariado), quanto o trabalho informal, em 
suas múltiplas formas. [...] Outra dificuldade está em aferir e comparar as mudanças 
no trabalho jornalístico ao longo do tempo. [...] Uma terceira dificuldade está 
relacionada à articulação entre as dimensões individuais e coletivas do fenômeno [...]. 
Uma quarta dificuldade refere-se às variações nas percepções da precarização por 
parte dos trabalhadores. [...] Por fim, um enorme obstáculo à caracterização do 
trabalho precário vem da diversidade de atividades profissionais dos jornalistas 
brasileiros, nas várias áreas que compõem a categoria (na mídia, fora da mídia ou no 
ensino de jornalismo) e nos variados portes dos empregadores, nas condições 
territoriais tipicamente desiguais do Brasil. Assim, o que parece precário a um 
trabalhador do Sudeste pode ser visto como um privilégio para um do Norte [...] 
(MICK, 2013, p. 3). 
 

A precarização do trabalho no jornalismo é tratada como “o novo normal” por 

Örnebring (2018, s.p.), porque é aceita “como parte natural do jornalismo por estar alinhada 

com as principais normas profissionais”. Após fazer um estudo comparativo entre seis países, 

o autor (ÖRNEBRING, 2016) concluiu que as práticas e rotinas profissionais precárias são 

internalizadas pela categoria como parte da cultura organizacional, como sendo algo imutável, 

inerente à profissão. Contudo, a precariedade laboral é resultado de estratégias institucionais 

modeladas pelas empresas de acordo com os objetivos do negócio, que acabam impactando em 

todo o processo de produção. Apesar de muitos profissionais, iniciantes e sêniores, se 

demonstrarem desconfortáveis com as condições precárias, eles veem este movimento com 

normalidade.  

 
Em uma escala maior (em toda a instituição), a crescente precariedade do trabalho e 
os recursos cada vez menores das redações são percebidos da mesma maneira como 
fatos da vida muitas vezes desconfortáveis e estressantes, mas não aqueles sobre os 
quais os jornalistas poderiam mudar de maneira viável ou exercer qualquer influência 
(exceto por se apresentarem tão competitivo quanto possível por ser empreendedor). 
[...] O fato de essa precariedade ser tão prontamente aceita deve-se em parte ao fato 
de que [...] existe um forte precedente histórico do excesso de oferta de trabalho no 
jornalismo e um modelo cultural concomitante de trabalho jornalístico como boêmio, 
arriscado, competitivo, mas, em última análise, meritocrático.  [...] uma crença 
generalizada na meritocracia e que a concorrência acirrada por trabalho contingente e 
de curto prazo é o modo como a indústria sempre funcionou (e não como resultado de 
decisões conscientes dos proprietários de reduzir o tamanho das organizações e 
terceirizar mais trabalho jornalístico para cortar custos) [...] (ÖRNENBRING, 2016, 
p. 186, tradução nossa). 

 

Accardo (1995) avalia que o jornalismo tem uma condição de precariedade constante. 

Esse profissional apresenta diminuição do poder aquisitivo, deterioração da qualidade de vida 
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e doenças físicas e psicológicas. Já Miranda (2017) observou a condição dos jornalistas 

portugueses e concluiu que é uma profissão precária com baixos salários, desemprego e 

instabilidade do trabalho etc. Também pontua a alta taxa de profissionais jovens, o que 

demonstra uma “horizontalização” da precariedade laboral. Essa condição interfere diretamente 

“no trabalho e nas práticas dos jornalistas”, e é consequência direta das transformações 

econômicas e tecnológicas, o que ele considera como uma “tendência de mutação das relações 

laborais do jornalismo”.  

 

Ela [...] integra um campo mais vasto de transformações dentro do próprio sistema 
midiático, onde se sublinham, a título de exemplo, os fenómenos de concentração de 
propriedade e convergência de meios. É, ao mesmo tempo, resultado de um quadro 
normativo e legal flexível” (MIRANDA, 2017, p. 5). 
 
 

No Brasil, a precariedade laboral é percebida em diferentes níveis, tanto na mídia 

tradicional quanto em novas iniciativas jornalísticas (SILVA, 2017). Vários autores indicam 

que os jornalistas sofrem excesso de pressão, precisam ser polivalentes – assumindo tarefas 

diferentes ao mesmo tempo –, são mal remunerados, o número de contratos freelancers e 

temporários vêm crescendo, possuem ampla carga de trabalho. Observou-se o aumento de 

doenças, perda de autonomia e um cenário do crescimento do desemprego e demissões, bem 

como de intensa deterioração do trabalho. 

Por essas razões, considera-se os jornalistas como uma categoria em condição de 

precarização social do trabalho (DRUCK, 2011; ALVES, 2013). Ela é representada pelos 1) 

vínculos precários, informais e diferenças salariais e de piso entre regiões e profissionais do 

mesmo nível; 2) altas jornadas de trabalho e contratações temporárias por tempo determinado, 

contratação de freelancers, autônomos, PJs; 3) falta de estrutura para o trabalho, falta de 

proteção jurídica e salvaguarda da empresa, risco à vida em áreas de conflitos rurais e urbanos, 

adoecimento físico e mental; 4) redução da autonomia do profissional, individualização; 5) 

enfraquecimento dos sindicatos e outras tentativas de regulamentação profissional; 6) 

desregulamentação da legislação específica e, mais recentemente, da própria Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT).  

Portanto, os jornalistas se apresentam como uma categoria altamente vulnerável do 

ponto de vista da precarização social. Devido ao seu papel social nas democracias, esta é uma 

condição que fragiliza toda a sociedade por conta das pressões e insegurança de emprego e à 
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própria vida destes trabalhadores. Cotidianamente estão expostos a um mercado de trabalho 

desestruturado, em que há o constante risco do despedimento.   

 

O receio de ser exonerado é um sentimento incessante no mundo do trabalho dos 
jornalistas devido à incidência de cortes coletivos no setor e ao “exército de reserva” 
disponível – que muitas vezes impossibilita que o profissional, uma vez fora da mídia, 
consiga obter recolocação nos veículos de imprensa (LELO, 2019, p. 175). 

 

Os jornalistas sofrem diferentes tipos de pressão, em relação ao público, desempenho 

e resultados etc., são mal pagos e sobrecarregados (DEUZE, 2014, 2017; DEUZE; 

WITSCHGE, 2015). As jornadas intensas e extensas às quais muitos estão expostos, gera 

produtores ansiosos e adoecidos, suscetíveis a deslizes técnicos e éticos e, em muitos casos, a 

adaptar-se a práticas e rotinas incompatíveis com o papel social da mídia. Com isso, define-se 

como critérios de análise da precarização social do trabalho no jornalismo: flexibilização da 

jornada, salário, vínculos precários (freelancer, MEI, PJ, autônomo, contrato por tempo 

determinado), multifuncionalidade, infraestrutura insuficiente para o labor, intensidade do 

trabalho, insegurança de vínculos, insegurança de emprego (insegurança do labor), 

desregulamentação profissional, feminização do trabalho e segurança à vida (riscos e 

adoecimento).  

 

2.4   VÍNCULOS PRECÁRIOS E A INSTABILIDADE DOS “ESTÁVEIS”  

 

Um dos efeitos crescentes da sociedade flexível é o aumento do número de 

trabalhadores contratados com vínculos precários, como Pessoa Jurídica (PJ) ou freelancers, os 

quais perdem direitos específicos previstos em legislação federal e também benefícios 

acordados em convenções coletivas. Portanto, a precarização social do trabalho atinge tanto o 

mercado formal quanto o informal, em diferentes níveis (DRUCK, 2011; ALVES, 2013). Isto 

é bastante evidente no caso dos jornalistas, os quais compõem um grupo de trabalhadores que 

atua com diferentes tipos de vínculos de emprego, estáveis (contrato por tempo indeterminado 

e atípicos) e instáveis (por exemplo, autônomo, freelancer, freela fixo, e dependendo o tipo de 

relação, PJ ou MEI).  

No jornalismo, mesmo a categoria considerada estável convive com a alta rotatividade, 

jornadas mais intensas e a instabilidade de vínculo, bem como a insegurança do emprego. Desta 

forma, por mais que se tenha um trabalho considerado estável, ele não é seguro. Pode-se dizer 
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que esta categoria convive sob a cultura do “risco” (SENNETT, 2015, p. 94), em que “a própria 

instabilidade das organizações flexíveis impõe aos trabalhadores a necessidade de “trocar de 

vasos”, isto é, correr riscos, com seu trabalho”. Esta afirmação vem acompanhada pela crítica 

ao discurso da empresa flexível da necessidade de constante mobilidade ocupacional, em que é 

preciso estar em movimento contínuo, em busca de novas oportunidades, de novos desafios. É 

um permanente processo de começar de novo, conforme o autor.  

Como não há segurança de um futuro no trabalho, os profissionais vivem sob a 

incerteza de continuidade na carreira. Mesmo quem atua no mercado formal vive em condição 

de precarização do emprego pela instabilidade de futuro que o mercado flexível oferece. Por 

isso, um dos primeiros indicadores da precarização laboral neste setor pode ser verificado pelo 

tipo de vínculo.  Há “uma desestabilização dos estáveis” (THÉBAUD-MONY; DRUCK, 2016, 

p. 25). Segundo essa definição, a ameaça do desemprego afeta todas as classes de empregos e 

trabalhadores. Este é “um processo que atinge todos os trabalhadores, independentemente de 

seu estatuto, e que tem levado a crescente degradação das condições de trabalho, da saúde (e 

da vida) dos trabalhadores e da vitalidade da ação sindical” (Locus citatum). 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) indica uma longa tradição de trabalho 

fora do padrão, trabalho autônomo e acordos contratuais pouco claros no setor de mídia. Em 

2004, uma reunião de especialistas indicou uma tendência "para o trabalho autônomo, 

independente ou informal da economia" (INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION, 

2016, p. 101). Essa condição foi reforçada em 2006 quando a OIT declarou que o trabalho 

atípico na mídia havia aumentado em 38 países, mais de um terço dos profissionais trabalhavam 

em qualquer uma das atividades, às vezes sem segurança: o jornalismo freelancer, o 

empreendedorismo em mídias independentes e a precariedade do trabalho foram destacados. 

De acordo com o Perfil do Jornalista Brasileiro, no país, a categoria é formada por 

diferentes tipos de vínculos de trabalho formais e informais dentro e fora da mídia. Segundo o 

estudo, 54,5% dos entrevistados trabalham na mídia, do total deste grupo, 26,8% atuam com 

vínculos considerados precarizados em sua natureza: freelancers (11,9%), prestador de serviço 

(8,1%) e pessoa jurídica (6,8%). Ao se observar o mercado de trabalho alemão, a condição do 

freelancer é a realidade para 26 mil profissionais, enquanto outros 3 mil atuam como voluntários 

no mercado jornalístico. Somados, estes dois grupos representam 40% dos jornalistas alemães 

(72500), segundo dados da Deutscher Journalisten-Verband (DJV, 2016). 
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Deuze (2014) cita uma pesquisa realizada na Holanda, em 2013, com 7087 

profissionais de mídia, repórteres, editores, cinegrafistas e fotógrafos, que trabalhavam de 

forma independente ou como freelancer. Conforme o autor, dois terços dos entrevistados 

afirmaram preferir este tipo de arranjo por oferecer maior liberdade e flexibilidade, 

oportunidade e paixão (DEUZE, 2014, p. 16). Porém, o autor pondera que diferentes estudos 

sobre este perfil profissional indicam efeitos negativos sobre a qualidade de vida e saúde. Além 

disso, essa é uma estratégia da indústria da mídia que precariza as relações de trabalho.  

 

Embora a maioria dos jornalistas freelancers trabalhem em média com quatro 
“clientes” diferentes a partir de casa ou em coletivos editoriais e pequenas startups de 
notícia, muitos desses jornalistas, de fato, trabalham dentro das redações, pois essas 
organizações dependem cada vez mais de acordos de trabalho flexíveis, de meio 
período e temporários para que possam conduzir seus departamentos (DEUZE, 2014, 
p. 16).  

 

Ao estudar o trabalho do freelancer no Rio Grande do Sul, Buckardt (2006, p. 74) 

identificou quatro tipos básicos de vínculos informais: pagamento por tarefa, trabalho por conta 

própria, freelancer “fixo” e terceirização. Conforme o autor, nesses dois últimos casos, “[...] a 

alegada liberdade de organização da própria jornada de trabalho nem sempre existe. O free-

lance (sic) pode converter-se, assim, em uma variante anômala do emprego formal, sem as 

garantias comumente associadas a este último”.  

A desestruturação do emprego na categoria facilita o movimento do chamado 

“jornalismo empreendedor”. Apesar de diferentes estudos apontarem o desenvolvimento de 

novas iniciativas de mídia oportunizadas pela internet e a descentralização do trabalho, outras 

pesquisas indicam um vínculo estreito entre os negócios nascentes e as condições precárias do 

mercado de trabalho devido à flexibilização de vínculos, rotinas e a intensificação do trabalho. 

Em uma análise inicial sobre o tema, Roxo e Grohmann (2015) consideram que o culto 

ao empreendedorismo precisa ser analisado com base nas consequências às condições de 

trabalho oferecidas aos profissionais. Sob a alcunha do empreendedorismo, muitos jornalistas 

passam a trabalhar em condições precárias, com subcontratos e vários clientes. Nestes casos, o 

empreendedor jornalista não passa de um mero trabalhador precarizado que possui uma 

empresa para poder prestar serviços terceirizados a empresas de mídia, como autônomos, 

Pessoa Jurídica (PJ) ou Microempreendedor individual (MEI) sem receber os direitos e 

benefícios previstos pela legislação trabalhista. Os autores se referem a esta situação como 
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deslocalização do trabalho, ao passar a ser comum contratos em home office e que exigem 

posturas de prospecção de clientes e novas oportunidades de mercado.  

 

Dentro dessa gramática, tudo se passa como se as chances de trabalho dependessem 
de estratégias individualizadas, mobilizadas por sujeitos dispostos a aproveitar ou não 
as “janelas de oportunidades” e de desenhar o seu destino de maneira competitiva, 
inovadora e eficiente, orientados pela aquisição ininterrupta de conhecimentos e 
capacidades que possuem valor econômico. Nota-se aqui a valorização de uma 
espécie de competência subjetiva associada à atitude, autonomia e motivação, na 
maneira como o indivíduo se posiciona e se conduz face às mudanças do mercado de 
trabalho, encontrando soluções para “ultrapassar desafios” e enfrentar relações de 
concorrência, marcando diferenças em relação a formas de emprego tradicionais 
(ROXO, GROHMANN, 2015, p. 125). 

 

  
No Brasil, a desregulamentação profissional, com a quebra da exigência do diploma 

de jornalista para exercer a profissão, determinada pelo Superior Tribunal Federal (STF) em 

junho de 2009, também contribuiu para intensificar o quadro de precarização, perda da 

identidade da categoria, bem como a proliferação de empresas de comunicação em outras áreas 

(ADGHIRNI, 2012). Uma década depois, mudanças na legislação, como a Reforma Trabalhista 

e a MP 905 (Emprego verde e amarelo) impõem ainda mais desafios à profissão no país. Há 

uma desestruturação do mercado de trabalho alicerçada também por políticas de Estado, uma 

característica marcante da nova morfologia da sociedade flexível (DEDECCA, 2009). Por isso, 

a precariedade do emprego está presente tanto no mercado informal, como no formal.  

Percebe-se com isso um movimento de desemprego estrutural do jornalismo brasileiro 

(também verificado em outros países). Para se ter ideia, um levantamento realizado pelo Volt 

Data Lab indica que entre 2012 e 2017, 2026 jornalistas brasileiros foram demitidos no Brasil, 

enquanto nas empresas de mídia foram registradas 6813 demissões no mesmo período (em 

vários setores). Estes dados se referem apenas ao contingente de demitidos que é noticiado em 

portais e sites especializados em jornalismo ou comunicação. Ou seja, o número deve estar 

subestimado. 

Se formos observar os dados oficiais presentes na Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS), entre 2013 e 2016 houve uma redução de 14,06% dos empregos da família 

Profissionais do Jornalismo, que inclui: jornalista, editor, repórter (exclusive rádio e televisão), 

assessor de imprensa, diretor de redação, produtor de texto, revisor de texto, arquivista-

pesquisador (jornalismo). Em três anos foram fechadas 6749 vagas formais no Brasil. Não estão 

incluídos nesta família os repórteres de televisão, rádio e outros trabalhadores que são 
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registrados em outras famílias profissionais. Também não são considerados os empregos 

informais no setor. Apesar disso, esta é a única base de dados oficial que congrega informações 

longitudinais sobre a família Profissionais do Jornalismo, que está amparada pela seção voltada 

aos jornalistas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

Todos estes dados são bastante significativos, mas ainda assim não correspondem à 

totalidade da categoria no Brasil. Uma estimativa feita por Mick e Lima (2013) indicou que, 

em 2012, acreditava-se existir em torno de 145 mil jornalistas no país. Portanto, o desemprego 

estrutural pode ser muito maior devido a dificuldade de monitoramento destes dados. Além de 

ser uma categoria heterogênea, com um grande número de pessoas na informalidade, os dados 

formais se restringem a uma parcela das ocupações de jornalistas definidas pela Consolidação 

das Leis de Trabalho, promulgada em 1943, quando havia a predominância do veículo jornal 

impresso. 

Para tentar entender a instabilidade dos estáveis, Thibes e Nicoletti (2017) realizaram 

uma análise da precarização salarial dos Profissionais do Jornalismo brasileiros5. Foi verificada 

a série histórica entre 2005 e 2015, a partir dos seguintes dados: remuneração média, ganho real 

absoluto, jornada e gênero, além da desvalorização da renda.  

No período observado, o ganho real do salário médio dos profissionais do jornalismo 

foi de apenas R$ 25 ao ano ou R$ 491,18 em todo o período. Essa análise é feita a partir da 

ponderação da variação da remuneração média ao longo dos anos pela inflação, conforme o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Com isso, é possível verificar se o 

poder de compra do trabalhador, de fato, aumentou (para os jornalistas, não). Se fosse ficar 

apenas em números nominais, houve um aumento de 95% na remuneração média, de R$ 

2285,74 para R$ 4384,91, porém, este valor desconsidera a inflação do período, ou seja, na 

prática, o poder de compra se manteve estagnado durante uma década. 

Outra característica crescente do mercado formal dos Profissionais do Jornalismo no 

Brasil é a feminização. As mulheres representaram mais de 50% dos profissionais do 

Jornalismo, entre 2005 e 2015, segundo a RAIS, porém, elas ganhavam menos do que os 

homens e trabalhavam mais (THIBES; NICOLETTI, 2017). Em 2005, esta disparidade chegou 

a 24,09%, caindo para 8,21% de diferença em 2015. Em nenhum ano houve equiparação da 

média salarial, nem mesmo por função. Por outro lado, a remuneração deles sempre foi superior 

 
5 Tendo como ponto de partida estes dados, é possível conjecturar as condições dos trabalhadores fora do 

guarda-chuva legal previsto pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
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à média geral. Considerando que elas integram o maior contingente de trabalhadores que, na 

análise dos Profissionais do Jornalismo, atua acima das 36 horas semanais estabelecidas pela 

legislação específica, pode-se afirmar que há um importante processo de desvalorização por 

gênero entre os Profissionais do Jornalismo – aqueles que teriam maior proteção legal para a 

prática da profissão.  

Outra análise realizada com a mesma base de dados (NICOLETTI; MATTEI, 2017) 

verificou o mercado de trabalho de Santa Catarina, mais precisamente a relação entre 

remuneração e escolaridade. A feminização se mostrou ainda mais presente. Pelos dados 

verificados, além do quase inexistente ganho real salarial, também se percebeu uma importante 

presença da feminização entre os Profissionais do Jornalismo. De 2006 a 2015 elas eram 

maioria dos trabalhadores contratados, possuíam melhor qualificação mas, mesmo assim, 

ganhavam menos e trabalhavam mais. 

Kikuti e Rocha (2018) avaliaram a trajetória profissional das respondentes do Perfil 

dos Jornalistas Brasileiros (MICK; LIMA, 2013), entre 2012 e 2017. De acordo com as autoras, 

as mulheres aparecem em maior proporção na migração do jornalismo para outras áreas no 

período analisado. “Das 280 mulheres que estavam na mídia em 2012, 118 (42,1%) 

permaneceram na mídia em 2017. Das que saíram, oito foram para docência, 63 atuam fora da 

mídia, em outras atividades (assessoria ou outras ações que utilizam conhecimento jornalístico); 

e 91 saíram do jornalismo” (KIKUTI; ROCHA, 2018, p. 6). Segundo as autoras, as mulheres 

buscaram se qualificar neste período, porém acumulam mais funções e ganham menos que os 

homens nas mesmas funções. Elas possuem as piores condições de trabalho. 

Portanto, como no mercado de trabalho geral (HIRATA, 2009; ANTUNES, 2015), as 

jornalistas são as mais atingidas pelo processo de precarização salarial no que diz respeito à 

jornada e remuneração (ROCHA, 2004; SUBTIL; SILVEIRINHA, 2017; MARTINS, 2017). 

Os indicadores demográficos, de remuneração e qualificação deixam evidente o fenômeno de 

feminização do trabalho do jornalismo no Brasil. Elas são maioria nas redações, segundo 

estudos sobre perfis profissionais (MICK; LIMA, 2013; LELO, 2019; FIGARO, NONATO, 

GROHMANN, 2013), porém, estão em menor número em cargos de gestão e não são 

remuneradas de forma equânime (além disso, muitas têm dupla ou tripla jornada considerando 

que os cuidados com a família e o lar ainda recaem mais sobre as mulheres).  
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2.5  EFEITOS DA PRECARIZAÇÃO SOBRE A “PESSOA” JORNALISTA 

 

A intensidade e a carga de trabalho dos jornalistas oferecem riscos à saúde mental e 

física, segundo pesquisas sobre a saúde destes trabalhadores (FRANCO; DRUCK; 

SELIGMANN-SILVA, 2010). Ao pesquisar sobre o estresse entre os jornalistas, Heloani 

(2003) verificou problemas relativos à sociabilidade, como falta de tempo para a família, de 

constituir uma, bem como de buscar aprimoramento profissional por falta de dinheiro e 

incertezas com o futuro. Além disso, há uma expectativa de carreira curta, inferior a 20 anos de 

profissão, com condições de trabalho piores na fase inicial, avaliadas como “desfavoráveis e 

penosas pelo autor” (HELOANI, 2003, p. 44). Segundo ele, há uma alta taxa de rotatividade 

laboral, sendo que alguns participantes relataram terem passado por até oito empregos 

diferentes em busca de melhores condições laborais. No mesmo estudo, ele verificou acúmulo 

de funções, destacando que repórteres chegam a atuar como “motoristas”, com jornada média 

de 9,52 horas por dia. 

No total, 44 jornalistas participaram deste estudo, dos quais 22 foram ouvidos por meio 

de entrevistas em profundidade. Heloani verificou elevada taxa de stress entre esses 

profissionais e uma consequente deterioração da qualidade de vida, em que tempo de trabalho 

e tempo de vida se misturam para alguns participantes.  

 

As organizações, pressionadas pelo processo de globalização, substituem cada vez 
mais o homem pela máquina, implementam novas tecnologias e obrigam o jornalista 
a adaptar-se freneticamente a elas. Assim sendo, o seu corpo, que é o seu instrumento 
de trabalho, se “ressente” e a sua mente se “surpreende” como se pode inferir através 
da observação dos consideráveis níveis de stress. Afinal, como responderam dois de 
nossos depoentes, “isso é uma fábrica de loucos”, “o ambiente era tão pesado que as 
pessoas morriam... de câncer” (HELOANI, 2003, p. 78). 

 

Reimberg (2012) relata que a intensidade do trabalho gera sintomas como cansaço, 

dor de cabeça, nos olhos, nas costas, stress e ansiedade. Em sua tese de doutorado, a 

pesquisadora (REIMBERG, 2015) ouviu 21 jornalistas e concluiu existir uma relação de 

antagonismo entre o sofrimento gerado pelas condições de trabalho – muitas vezes precárias – 

e a satisfação com a atividade. Como consequência desse quadro, foram verificados diferentes 

tipos de sintomas físicos e psicológicos, como:  

 

[...] síndrome do pânico, dor emocional, cansaço,  ansiedade,  insônia,  dor  na  coluna,  
dor  de pescoço,  dor  de  cabeça,  dor  de garganta, faringite, rouquidão, infecção 
genital, LER, dor no braço, dor nos dedos, dor na mão, pressão alta, queda de cabelo, 
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artrite, hérnia de disco, sobrepeso, sedentarismo, colesterol alto, triglicérides alto, 
ácido úrico alto (REIMBERG, 2015, p. 278). 
  

Conforme a autora, os mais jovens acabam mais suscetíveis ao adoecimento devido à 

pressa e à intensidade da rotina. Há casos em que as pessoas não conseguem levantar para ir ao 

banheiro ou comer, relata a pesquisadora. 

Lelo (2019) também observou efeitos físicos e psíquicos relativos ao trabalho 

jornalístico. Entre os problemas de saúde atribuídos ao ambiente laboral, devido a exaustão, 

estão: infecções diversas, amigdalite, problemas osteomusculares e gástricos. O autor destaca 

também o adoecimento mental, em que a jornada extenuante e o ambiente laboral precário 

expõem o trabalhador a condições de extrema fragilidade, culminando a condições como 

depressão e síndrome do pânico. 

A intensidade e a pressão da rotina geram sofrimento relacionado à organização do 

trabalho, caracterizada pelos processos, normas e dinâmica da empresa, ao conteúdo 

desenvolvido e à própria atividade. Além disso, a presença de assédio moral e sexual, e a 

instabilidade de emprego colocam os profissionais em situação de vulnerabilidade. Reimberg 

detalha diferentes formas de sofrimento verificados entre os jornalistas: 

 

As condições de trabalho e a precariedade, as jornadas exaustivas, a pressão contra o 
relógio e pelo prazo do fechamento, o desgaste físico e emocional, o próprio trabalhar 
e suas etapas foram citados na questão sobre sofrimento no trabalho. Outros itens 
considerados sofrimento foram: o fechamento; fazer o trabalho em tempo curto e não 
ter as melhores condições para realizá-lo; baixa remuneração (não conseguir pagar as 
contas com seu trabalho); trabalhar fim de semana; a falta de reconhecimento. 
Também apareceram questões ligadas à subjetividade, autonomia e realização 
profissional. Assim foram apontados como sofrimento  no trabalho: tratar de temas 
para os quais você não está preparado; falta de espaço para reflexão; cobrir o que não 
gosta; perseguição e não poder desenvolver o seu trabalho;  frustração de não poder 
dizer tudo; frustração de não trabalhar no que queria; frustração em relação à matéria; 
fazer pauta sem identificação; não ter liberdade para se expressar; não conseguir fazer 
o jornalismo em que acredita (REIMBERG, 2015, p. 65).  

 

Há, portanto, uma eterna briga contra o relógio, na qual a sensação de incompletude 

parece ser contínua (HELOANI, 2003), e a frustração de não dar conta do trabalho demarca a 

rotina dos trabalhadores da mídia (SILVA; HELOANI, 2007). Neste sentido, o ritmo do 

jornalismo de mercado impõe aos profissionais uma prática mecanizada, de alta produtividade, 

em que o pensar é atropelado pela pressa. Ao mesmo tempo, o produto final desse processo 

ainda depende do trabalho de artífice (SENNETT, 1998), para ser moldado, lapidado e então 

ganhar valor de mercado. No caso da informação jornalística, ele deveria ser medido pela 
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relevância social que apresenta (PICARD, 2015), não pelas visualizações ou número de 

publicações, garantindo mais tempo para a execução e o delineamento do produto final. 

 
Mesmo submetidos a ritmos incessantes dentro da redação, jornalistas gostam do que 
fazem, isso é inegável. A própria adrenalina nos horários críticos do baixamento foi 
indicada por alguns como prazerosa e intrínseca à profissão, o que parece revelar um 
fator de construção de identidade ligado ao tempo (GRISCI; RODRIGUES, 2007, p. 
53).   

 

Para Heloani (2003), é esta dicotomia que, provavelmente, os mantêm na profissão. 

Diferentes estudos sobre a saúde dos jornalistas indicam que a idealização e a “paixão” pela 

profissão atuam como forças-motrizes para resistir às adversidades da atividade. Reimberg 

(2015) avalia que o medo do desemprego e o significado do trabalho para a pessoa influenciam 

na decisão de se manter na profissão. Ela observou esta condição ao pontuar aspectos 

levantados pelos jornalistas como necessários para serem melhorados em seus ambientes de 

trabalho. Tanto entre trabalhadores de mídias mais militantes, quanto entre aqueles que 

concordam em ficar um tempo sem registro, há uma certa aceitação em se submeter a condições 

precárias de vínculo e laborais pelo sentido atribuído ao labor: eles acreditam no que 

fazem.  “[...] Era possível ver o brilho nos olhos e o sorriso dos entrevistados. As críticas 

também vinham carregadas de emoção e sofrimento. Não há dúvidas de que o trabalho faz 

sofrer, mas também é fonte de prazer para os jornalistas (REIMBERG, 2015, p. 354)”.  

Esta é uma característica comum a outros estudos sobre perfis, trajetórias ou condições 

laborais dos jornalistas. Ao estudar o trabalho dos jornalistas freelancers, Grohmann (2015, p. 

110) também se deparou com o sofrimento relacionado à precariedade laboral. O autor destaca 

que, “[...] a sensação de sofrimento, então, é notada como hegemônica nos discursos dos 

entrevistados. Inclusive, há uma outra palavra, do mesmo campo semântico, designada por uma 

entrevistada, para descrever o atual momento do mundo do trabalho: aniquilamento”.  

Ferracioli (2000) observou diferentes “sensações” entre os jornalistas devido a suas 

condições de trabalho. Conforme o autor, no início dos anos 2000, o ambiente laboral dos 

entrevistados era marcado por excesso de trabalho, exigência de alta velocidade na execução, 

falta de tempo, baixos salários e problemas de saúde. Entre os tipos de sentimentos verificados 

nas falas dos participantes, estão: desamparo, depreciação, medo, solidão e tristeza. Conforme 

o autor, o “medo” é o sentimento mais presente observado. Eles temem pelo desemprego, de 

não serem bons suficientes para a função, de adoecerem e não conseguirem custear sua 

subsistência ou voltarem a ser empregados. Ferracioli (2000, p. 109) afirma que esta sensação 
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se intensificou a partir dos anos 1980, com as reestruturações de equipe geradas pela 

informatização das redações. O medo é uma condição que gera sofrimento por envolver os 

sujeitos dentro e fora do seu ambiente laboral. Ele está atrelado, principalmente, à incapacidade 

de seguir na profissão, por causa do desemprego, ao mesmo tempo em que os jornalistas temem 

adoecer e ficarem incapacitados para a função.  

 

[...] a partir dele, o trabalhador se obriga a trabalhar mais, se sujeita a humilhações, 
submete-se a enfrentar riscos. O medo gera sentimentos de impotência frente às lutas 
trabalhistas que, quando em confronto com o patrão, a pessoa fica “marcada” e passa 
a ser perseguido (sic) pelos donos das empresas que não querem alguém que os 
enfrente e, sendo assim, dificilmente consegue outro emprego. O medo de 
desemprego os obriga, também, a conviver com pessoas que não têm empatia, têm 
que se relacionar com elas, pois, para o dono da empresa o resultado é o que importa 
e com qualidade (FERRACIOLI, 2000, p. 109). 

 

 
Trata-se de uma categoria profissional em que a insegurança com o futuro é constante, 

mesmo entre aqueles que possuem determinada estabilidade de carreira. O risco do 

despedimento flerta com o trabalhador a todo instante, devido ao processo de diversificação e 

flexibilização da categoria, em uma sociedade marcada pelo desemprego estrutural 

(MÈSZAROS, 2011). Logo, verifica-se traços de precarização salarial e também da pessoa que 

trabalha (ALVES, 2013b).  

Os jornalistas vivem sob risco, do estresse, adoecimento físico e mental, e da 

insegurança à vida. O Repórteres Sem Fronteiras denunciou a queda da liberdade de imprensa 

no mundo no relatório divulgado em 2019. Conforme o texto síntese do estudo, observou-se 

um recrudescimento de ações contra jornalistas em vários países, fazendo com que apenas 24% 

de 180 nações apresentassem condições consideradas boas para a prática do jornalismo. A 

instituição destaca “o desencadeamento de uma mecânica do medo”. Conforme o comunicado, 

“a hostilidade contra os jornalistas, e até mesmo o ódio transmitido em muitos países por 

lideranças políticas, resultou em atos de violência mais graves e frequentes, que aumentam os 

riscos e, como resultado, geram um nível de medo inédito em determinados lugares” (RSF, 

2019, s.p.).  

Na América Latina, por exemplo, o Brasil continua sendo um dos países mais violentos 

para os jornalistas. Conforme o relatório, foram verificados ameaças, agressões e assassinatos. 

Ao menos quatro jornalistas foram mortos devido ao exercício da profissão. O índice de 

liberdade de imprensa caiu três posições e colocou o Brasil em 105 lugar do ranking de 180 
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países. “A eleição de Jair Bolsonaro em outubro de 2018, após uma campanha marcada por 

discursos de ódio, desinformação, violência contra jornalistas e desprezo pelos direitos 

humanos, é um prenúncio de um período sombrio para a democracia e a liberdade de imprensa”, 

concluiu o estudo.  

Existe uma baixa perspectiva de carreira e diferentes formas de violência e riscos aos 

quais os trabalhadores da notícia estão expostos. A eles são apresentadas condições laborais 

com infraestrutura nem sempre satisfatória, a responsabilidade pela manutenção da audiência, 

a agilidade em ser o primeiro, rotinas e demandas cada vez mais intensas e baixa proteção social 

(e também por parte das organizações de mídia).  

Tendo como ponto de partida o fato de esta ser uma profissão que atua como porta-

voz do público em busca da democracia e cidadania, tal nível de fragilidade pode trazer não 

apenas impactos à sua qualidade de vida (SELIGMANN-SILVA, 1994), mas também ao 

trabalho que desenvolve, especialmente considerando o processo de alienação e estranhamento 

(ANTUNES, 2015), perda da subjetividade e resignação  (DEJOURS, 2008; DUBET,  2014).  

Condição que traz reflexos preocupantes, apontados por Grisci e Rodrigues (2007) 

como o distanciamento de elementos considerados importantes para a vida: família, amor, lazer 

e atividades sociais, tornando a relação do jornalista com sua profissão uma atividade de “amor 

e ódio” (HELOANI, 2003). Silva e Heloani (2007) indicam que é a idealização do jornalismo 

o que mantém muitos profissionais trabalhando em condições, às vezes, extremamente 

desgastantes.   

Sintomas como “quadros depressivos; esgotamento profissional (Burnout); o 

transtorno de estresse pós-traumático; dependência de bebidas alcoólicas e outras substâncias 

(drogas ilegais e psicotrópicos)” (SELIGMANN-SILVA, 2010, p. 239), são citados como 

frequentes entre os problemas mentais gerados pelo trabalho. Além da insegurança com o 

futuro, na nova morfologia social do trabalho é preciso ser mais rápido, mais qualificado, mais 

cooperativo e mais alienado. O foco na produtividade e na alta eficiência imposto pela 

sociedade flexível gera “uma exclusão do sujeito” (HELOANI, 2003, p. 14), que fica suscetível 

a: “indiferença ao sofrimento do outro e naturalização dos desmandos administrativos [...]; 

baixa interação em equipe e para enfrentar agressões organizacionais; “fragmentação dos laços 

afetivos entre os pares, aumento do individualismo e instauração do pacto do silêncio no 

coletivo”; adoecimento físico e mental, resultando em situações limite que levam ao suicídio 

(HELOANI, 2003; DEJOURS, 2008); além de “sensação de inutilidade, acompanhada de uma 
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progressiva deterioração identitária; falta de prazer no trabalho, demissão forçada e sensação 

de esvaziamento”. 

Profissionais que atuam em funções extenuantes e com forte pressão psíquica tendem 

a se adaptarem, para sobreviver no ambiente. “Trata-se de uma defesa que enseja uma atitude 

ativa do trabalhador, quer seja de resistência biopsíquica ao estresse, quer seja de enfrentamento 

das adversidades políticas, sociais e organizacionais” (SILVA; HELOANI, 2007, p. 112). No 

caso dos jornalistas, é possível observar esta condição de forma coletiva. Desde a faculdade, 

aprende-se que a categoria atua sob pressão – por conta da natureza da atividade, mas também 

devido aos conflitos organizacionais e a precarização das redações. O recém-formado inicia sua 

atividade profissional ciente de que enfrentará adversidades, como baixos salários, jornadas 

extenuantes e concorrência acirrada dentro e fora da redação – e ele confirma isso na prática. 

“Há a obrigação de ser mais ágil, pois necessita desenvolver um número maior de atividades 

no ambiente de trabalho, ao passo que há um excesso de horas de trabalho e baixos salários” 

(FRIGO; SCHUSTER, 2013, p. 5).   

Como estratégia de defesa existe um certo sentimento de resignação em grupo. Por 

mais evidentes que sejam as precariedades, a categoria entende como algo comum à sua função. 

Aqueles que buscam melhores condições de trabalho mudam de emprego ou começam a 

apresentar resistência à condição oferecida. Os que se resignam, mantêm seus empregos, até 

crescem na carreira, mas vivem no círculo vicioso de incertezas e subserviência. 

A diversificação de atividades para um mesmo trabalhador impõe uma intensidade 

maior e transforma a pessoa que vive do trabalho em responsável pelo desempenho no local no 

qual atua. Seu saber-fazer é reduzido ao processo de produção. “O resultado do processo de 

trabalho, o produto, aparece junto ao trabalhador como um ser alheio e estranho ao produtor. 

Tem-se, então, que essa realização efetiva do trabalho aparece como desefetivação do 

trabalhador” (ANTUNES, 2015, p. 70).  

Para a psicodinâmica do trabalho, a alienação se desenvolve a partir de um 

esvaziamento da subjetividade do homem, de sua racionalidade, de sua própria identidade 

(DEJOURS, 2008). Nesta linha de pensamento, a identidade do sujeito é conformada a partir 

de suas experiências pessoais/singulares, sua infância e relações com outros, crenças, desejos 

etc., e de suas interações no mundo do trabalho, onde estaria “o mundo objetivo” (Sznelwar, 

2008, p. 41).  A alienação surge então como um “caminho” que levaria o homem à “negação 

de sua própria essência, em outros termos, o repúdio à vida, a desonra à vida”. Para o autor, “a 
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alienação tem início com a derrocada do pensamento, que passa a ser considerado como risco 

maior” (DEJOURS, 2008, p. 244). 

Ao assumir o papel do trabalho na construção da identidade do ser social, assume-se 

também a centralidade do trabalho na vida da pessoa que vive do seu labor. A geração do valor 

da mercadoria pelo capitalismo, então, atua de forma a capturar a subjetividade do trabalhador 

o transformando em um instrumento integrante da maquinaria do processo produtivo. 

  

Cada dispositivo organizacional da gestão toyotista possui um sentido de 
dessubjetivação das individualidades pessoais de classe. Na verdade, trata-se de uma 
operação contínua de “quebra” da subjetividade de classe, para que possa “envolvê-
la” nos requisitos do novo produtivismo e, desse modo, operar a “redução” do trabalho 
vivo à força de trabalho como mercadoria (ALVES, 2013a, p. 95). 
 

 

Sennett (2015) argumenta que a palavra apreensão define adequadamente o clima da 

sociedade flexível que vive em situação de risco permanente: se manter estável faz com que o 

trabalhador atue contra o fluxo vigente de mobilidade constante e corra o risco de ser superado; 

se este adota a mobilidade, passa então a conviver com a instabilidade das escolhas e da falta 

de perspectiva de um caminho seguro de carreira. Assim, a palavra apreensão é compreendida 

por Sennett como “uma ansiedade sobre o que pode acontecer [...] aumenta quando as 

experiências passadas parecem não servir de guia para o presente” (SENNETT, 2015, p. 115). 

Trata-se, portanto, de um processo que afeta diretamente a autonomia do sujeito por meio da 

dominação gerada pelas pressões e o risco permanentes. No caso do jornalismo, é um problema 

que afeta a toda sociedade, por meio da informação veiculada em forma de notícia. 
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3  CONDIÇÕES DE TRABALHO E A QUALIDADE DA INFORMAÇÃO 

JORNALÍSTICA 

 

Com a digitalização das redações, e, posteriormente, a disseminação da internet os 

jornalistas viram sua profissão se reconfigurar completamente (ADGHIRNI, 2012). Primeiro, 

a subsistência da imprensa tradicional começou a conviver com a migração dos anunciantes 

para a internet. Em seguida, os sites, blogs e, posteriormente, as redes sociais tiraram a 

hegemonia do compartilhamento e disseminação da informação de suas mãos - agora ela é 

compartilhada com a audiência. Com isso, o trabalho e a credibilidade do jornalismo passaram 

a ser questionados pelo público, e a internet pouco a pouco converteu anunciantes da mídia 

tradicional em anunciantes da nova mídia (ANDERSON; SHIRKY; BELL, 2013). Mesmo 

neste contexto, a informação continua sendo o principal ativo do jornalismo que busca superar 

a crise de modelo de negócio e se reinventar com as novas tecnologias de comunicação e 

informação (DEUZE; WITSCHGE, 2015). 

Hoje, o jornalismo é feito cada vez mais afastado da rua, de dentro das redações, por 

meio da internet, telefone, dispositivos móveis ou diretamente pelas redes sociais. Essa é uma 

rotina facilitada pela internet e que aparece também como consequência da reestruturação das 

rotinas e dos processos seguindo a lógica de sociedade flexível, com menos gente executando 

mais funções e atendendo a uma demanda de informação cada vez maior e instantânea. O 

“jornalismo sentado” (NEVEU, 2006) facilita as novas dinâmicas exigidas pela indústria da 

mídia. Reimberg (2012) avalia essa mudança a partir da realidade do radiojornalismo: “Ficando 

nas redações, os jornalistas conseguem produzir mais matérias, pois não se perde tempo com o 

deslocamento. No entanto, perdem a oportunidade de captar sons dos ambientes e de 

perceberem aspectos da notícia que não são relatados”. 

Neste capítulo são debatidos os reflexos da sociedade flexível e da precarização social 

do trabalho sobre as práticas profissionais que afetam a qualidade da informação jornalística. 

Primeiro, são apresentados aspectos gerais da configuração do mercado da informação 

jornalística e seu sistema de hiperconcorrência. Em seguida, são abordadas questões 

relacionadas aos princípios éticos e deontológicos da profissão dentro deste contexto. Por fim, 

apresentam-se indicadores de qualidade jornalística relacionados às condições laborais e rotinas 

dos profissionais. 
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3.1  TRANSFORMAÇÕES NAS ROTINAS E PRÁTICAS PROFISSIONAIS 

 

A partir dos anos 1990, o jornalismo passa a ser mais intensamente movido pelo 

chamado “jornalismo de mercado” (NEVEU, 2006; GARCIA; MEIRELES, 2017). Frente a um 

campo de disputa alargado entre diferentes atores, as empresas de mídia direcionam suas 

condutas em busca da lucratividade em um movimento econômico que coloca sua própria 

sobrevivência como negócio em xeque. A natureza do jornalismo passa por uma intensa crise 

estrutural e de paradigma, em que tanto a indústria, quanto a profissão sofrem mutações 

(ADGHIRNI, 2012).  

O mercado está inserido em um cenário de hiperconcorrência, chamado de nova 

economia por Charron e De Bonville (2016, p. 359-360). Segundo os autores, “a intensa 

concorrência nesse setor tende a colocar os jornalistas no centro de uma dinâmica de 

reflexividade, de competição e de inovação”. A disputa pelo espaço ocorre em diferentes 

níveis:  organizacional, do consumo da informação, publicitário, das fontes de informação e no 

profissional, em que a competição é intra categoria, em busca do prestígio e do reconhecimento. 

Há uma intensificação da concorrência no jornalismo devido ao aumento dos atores no sistema 

informacional, maior diversidade de canais, produtos, formatos, tecnologias e opções de 

conteúdo.  

Além disso, a financeirização do jornalismo impõe maior pressão em busca do lucro 

rápido, o afastando ainda mais do seu papel social comprometido com o interesse público. 

Existe então dois grupos de interesses bastante distintos em que o primeiro acaba 

predominando: os “proprietários acionistas” e os administradores desinteressados pelas funções 

institucionais do jornalismo; do outro, os jornalistas “que perdem sua capacidade de influenciar 

essas escolhas estratégicas do proprietário” (CHARRON; DE BONVILLE, 2016, p. 355). 

Dentro deste contexto, aumentam as pressões sobre o jornalista, para que ele contribua 

com os resultados e tenham ações que garantam a competitividade da organização que 

representa, ou seja, ele deixa de ser somente produtor da informação para também incorporar o 

papel do comerciante e/ou estrategista. “A questão do público passa a ser para ele uma questão-

chave, sem a qual não há salvação” (CHARRON; DE BONVILLE, 2016, p. 366). Ainda 

conforme os pesquisadores, a responsabilidade da captação da atenção da audiência foi 

compartilhada entre a empresa e o jornalista, o qual assume uma responsabilidade muitas vezes 

superior ao dos gestores pelos resultados. Portanto, o foco da atividade profissional/econômica 

dos jornalistas não é “vender conteúdos a consumidores, mas vender aos anunciantes a atenção 
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dos consumidores” (CHARRON; DE BONVILLE. p. 359 - 360). Contudo, os autores 

enfatizam que os recursos não acompanham o mesmo ritmo. 

Ao tratar do jornalismo brasileiro, Kucinski (1998) destaca a relação submissa da 

imprensa aos poderes político e econômico. Ele ressalta que isto é resultado também da 

conformação do sistema midiático do país, o qual é baseada na estrutura familiar e nos 

monopólios da informação. Por isso, para o autor, acaba sendo natural o alinhamento com o 

mercado e com as estratégias de lucro máximo em detrimento do interesse público. “A elite 

dominante é ao mesmo tempo a fonte, a protagonista e a leitura das notícias; uma circularidade 

que exclui a massa da população da dimensão escrita do espaço público definido pelos meios 

de comunicação de massa” (KUCINSKI, 1998, p. 26).  

O controle social da informação ocorre por meio da manipulação do discurso conforme 

os interesses econômicos. Já aos jornalistas, ele se apresenta de outra maneira: por meio dos 

despedimentos dos trabalhadores da mídia. Conforme Kucinski, a hierarquia das redações 

(editores e subeditores submissos e leais aos patrões) contribui para este controle interno, em 

que quem não joga conforme as regras da organização sofre punições ou é demitido. Trata-se 

de um “[...] sistema baseado na lealdade pessoal do jornalista aos proprietários e no poder 

discricionário desse proprietário. O favoritismo editorial e as preferências familiares 

prevalecem frequentemente sobre o critério abstrato do “interesse público”, e até do interesse 

de classe” (KUCINSKI, 1998, p. 26).  

Thomas Rotschield (1987 apud MARCONDES FILHO, 2009) indicou os reflexos 

nocivos dessa relação em um texto de alerta sobre a submissão consentida dos jornalistas ao 

poder econômico – personificado pelos donos da mídia –, como moeda de troca para prestígio 

profissional e pessoal. 

 

[...] A perda da qualidade ocasionada pela cumplicidade e pela pressão à acomodação 
foi, nos últimos tempos, tão clara – pelo menos no que diz respeito ao rádio – que os 
defensores do status quo só conseguem ainda se esconder atrás do cinismo [...]. Para 
os jornalistas, a situação descrita [redução do espectro de opiniões] significa que eles 
são frequentemente encostados na parede, encontram dificuldades, perdem contratos 
quando se usam das capacidades que já não são mais solicitadas. De fato, é cada vez 
mais comum se encontrarem jovens jornalistas que garantem que não têm nenhum 
problema com seus chefes, que podem fazer e mandar fazer como bem o desejam. 
Isso vem, entretanto, do fato de eles já pensarem a priori com o próprio sistema, e de 
eles, de forma acomodada, se oferecerem e com antecipada obediência às aspirações 
dos que têm o poder (ROTHSCHIELD, 1987, apud MARCONDES FILHO, 2009, p. 
49). 
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Diante disso, se observa que a interdependência do jornalismo com os poderes 

aumenta em condições de maior precariedade laboral, em que o tempo e a caixa registradora 

têm a supremacia sobre a informação veiculada (FIDALGO, 2008).  A avalanche informacional 

da sociedade contemporânea complexificou a questão pontuada por Rotschield e Kuscinski. 

Um dos efeitos apontados por Neveu (2006) está na aproximação maior dos jornalistas das 

fontes profissionais, que oferecem relatórios completos e acesso fácil ao conteúdo sobre suas 

organizações ou atos. Assim, os profissionais da imprensa tornam-se mais dependentes das 

fontes oficiais, se afastando ainda mais do seu papel social.  

Mais do que uma crise econômica, o que se percebe hoje é a existência de uma 

profunda crise de reputação e credibilidade, nascida e enraizada na própria dinâmica da 

indústria jornalística. “A inserção do jornalismo no campo empresarial fez surgir um paradoxo 

sem igual nas sociedades democráticas: uma atividade com função evidentemente pública e 

execução privada”, (BENEDETI, 2009, p. 25). A parte pública está no papel social da profissão, 

com práticas e rotinas focadas em buscar a informação de interesse público, o serviço, 

pluralidade de vozes etc; já a execução privada diz respeito à empresa, onde se concentram 

estratégias comerciais, de marketing e a qual materializa a instituição jornalística. 

A atenção das rotinas jornalísticas está no negócio do jornalismo, nos interesses do 

mercado. Para atender o gosto do consumidor de informações, a produção de notícias cede 

espaço para a disseminação de informação ou conteúdo informativo (NEVEU, 2006; 

ADGHIRNI, 2012; GARCIA; MEIRELES, 2017; MORETZSOHN, 2002), quando a pauta é 

delineada a partir dos assuntos que garantam maior audiência ou que satisfaça seus interesses. 

Em um contexto de guetos informativos gerado pelas redes sociais e outras plataformas 

fechadas de comunicação, essa ação do jornalismo se torna nociva para sua própria natureza, 

seu papel social.  

 

O poder dos grandes potentados de media tem vindo a reduzir-se devido à proliferação 
de novas formas de conteúdos jornalísticos, entre os quais formatos participativos, 
colaborativos, abertos aos cidadãos e capazes de questionar a credibilidade desses 
meios tradicionais, mas também inescapáveis a rumores, difamações e notícias falsas” 
(GARCIA; MEIRELES, 2017, p. 163).  

 

Moretzsohn (2002) argumenta que o jornalismo passa a atuar sob “lógicas de 

supermercado”, em que o interesse está em atender o consumidor mais aprazível a ele, e não a 

respeitar princípios éticos e deontológicos da profissão. Garcia e Meirelles questionam se não 

estaria surgindo um novo entendimento sobre o que é o jornalismo devido ao processo de 
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mutação sócio-profissional da indústria, ditada pelo mercado como resposta às transformações 

sociais e econômicas advindas das tecnologias. “No interior das redações, os profissionais da 

informação estão a trabalhar em amálgama funcional (multitasking), procurando optimizar as 

formas de noticiar (storytelling) e descobrir como gerir o tempo, ou pelo menos, escolher onde 

concentrar as suas atenções noticiosas (newsghatering)” (GARCIA; MEIRELES, 2017, p. 167). 

Há uma supremacia do negócio sobre o produto tratada por Marcondes Filho (2009, p. 

187-188), como “censura empresarial da informação”. Nela, o controle aparece de forma 

velada, por meio das diversas relações de poder, da linha editorial, nos critérios de edição de 

textos, nas pautas omitidas e enviesamentos que favoreçam grupos econômicos ou políticos 

alinhados à empresa. Desta forma, exclui-se o papel ativo do jornalista-racional e estimula-se 

o trabalho do jornalista estranhado, distanciado do papel social de sua função.  

 Marinho (2011) defende que as pressões econômicas têm reflexos diretos sobre a 

qualidade do jornalismo. A autora argumenta que as empresas não possuem problemas em se 

manterem no mercado, mas sim em permanecerem no negócio do jornalismo. Portanto, há o 

que ela chama de “desinvestimento na qualidade do produto jornalístico (através, por exemplo, 

de despedimentos)” Condição que “[...] terá levado a uma situação comum a grande parte dos 

jornais: enquanto que os lucros foram subindo consistentemente, os índices de leitura foram 

descendo” (MARINHO, 2011, p. 173).  

A pesquisadora portuguesa afirma que a estratégia de mercado adotada pelas empresas 

tradicionais de mídia caminha na direção de tornar o negócio jornalístico insustentável. Ela 

argumenta que os cortes e reestruturações chegam a um ponto em que, “[...] já não é possível 

fazer mais cortes, mas não se consegue, nas condições do momento, aumentar a qualidade do 

produto e ganhar a confiança do público em tempo útil” (MARINHO, 2011, p. 171).  

Pacheco (2017, p. 141) é categórica ao afirmar que “sua condição de produto 

comercial, orientado pelos valores da inovação e da competitividade, sobrepõe-se à de bem-

público”. A autora considera existir “uma progressiva proletarização e desprofissionalização 

do jornalismo” (PACHECO, 2017, p. 142). A primeira diz respeito ao trabalho automatizado 

imposto aos profissionais que os despem de criatividade devido a necessidade de cumprimento 

das rotinas. Já a desprofissionalização é caracterizada pela desqualificação dos trabalhadores, 

que são reduzidos a produtores de conteúdo, e pela troca destes profissionais por outros 

anônimos, capazes de operar as tecnologias digitais necessárias para o trabalho, os não-

jornalistas. “Impõem-se, assim, ao trabalho jornalístico padrões e regras somente compatíveis 
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com um modelo industrial de produção em série, na qual as pessoas envolvidas com a produção 

têm a única função de reproduzir o novo de forma sempre igual” (MARCONDES FILHO, 

2009, p. 188). 

 

3.2  EFEITOS SOBRE A ÉTICA E AS ROTINAS DE PRODUÇÃO 

 

Aquilo que se lê, assiste, ou ouve na imprensa – hegemônica ou não – é o reflexo de 

uma conjunção de fatores que afetam o resultado final do produto. Num contexto de 

precariedade laboral, portanto, os efeitos dessa condição podem ser observados em diferentes 

elementos das rotinas e práticas profissionais: da infraestrutura disponível para o trabalho às 

tomadas de decisão mecanizadas ou submissas, as quais limitam a capacidade de 

questionamento e interpretação dos jornalistas.  

O jornalismo é uma profissão intelectualizada que depende do pensar e da expressão 

da subjetividade dos indivíduos (DINES, 1986). A pressão exercida em condições de 

precarização, causadas pela instabilidade de vínculos, insegurança do emprego e da própria 

vida, pode interferir de forma determinante no resultado do trabalho desenvolvido, uma vez que 

há maior suscetibilidade a erros, deslizes éticos e à submissão gerada pela alienação 

e estranhamento do trabalhador, bem como aos ditames do mercado. 

 
A convergência piora as condições de trabalho e questiona a autoestima, que é um dos 
pilares da satisfação com o emprego. […] O maior estresse, no entanto, vem de sentir-
se treinado de maneira insuficiente para trabalhar devidamente em mídias diferentes, 
da ansiedade de ser um malabarista que tem que produzir para o website, a imprensa, 
o rádio e a televisão (NEVEU, 2010, p. 38 - 39). 

 

O trabalho jornalístico, do ponto de vista da produção, se situa entre os polos material 

e imaterial. O primeiro diz respeito à informação moldada para ser consumida pelo público no 

produto jornalístico – o jornal, a revista, o programa de televisão, rádio, o conteúdo online. Já 

o trabalho imaterial é caracterizado pelo “capital humano, intelectual ou social” 

(LAZZARATO, NEGRI, 2013, p. 13), quando vida e trabalho se entrelaçam; é baseado na 

subjetividade e no conhecimento de cada sujeito que integra o processo de produção da 

informação jornalística.  

Pode-se aqui se fazer um paralelo do jornalista com o artesão descrito por Sennett 

(2009): assim como o trabalhador manual, o resultado de cada peça jornalística se deve a uma 

série de saberes e habilidades adquiridos ao longo do tempo, a partir das trocas com os pares, 
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do talento individual e do saber acumulado ao longo de anos da prática. O autor observa que a 

industrialização e a sociedade flexível marcada pela flexibilização de rotinas, processos, 

mercados de trabalho, de capitais e do entrelaçamento do tempo de trabalho e tempo de 

descanso trouxeram um declínio do ofício intelectual, qualificado, como ele descreve o artífice, 

para dar espaço ao operário “colocador de alfinetes” (SENNETT, 2015, p. 44 - 45). A metáfora 

remete ao início do fordismo, mas se aplica de forma bastante clara ao jornalismo ocidental 

contemporâneo: no lugar da qualificação e do conhecimento acumulado, busca-se trabalhadores 

capazes de ser especialistas nas novas tecnologias e em produzir no compasso de máquinas de 

alta velocidade, com “operações em miniatura” que exijam “pouco pensamento ou julgamento” 

(SENNETT, 2015, p. 44-45).  

A moldagem da peça final jornalística (notícia, reportagem, infográfico etc.) obedece 

a padrões focados no mercado consumidor, frequentemente em detrimento de princípios 

deontológicos e éticos voltados para o papel social do jornalismo. Lima (2010) indica que o 

pior efeito é a falta de preocupação do profissional com um produto “fundamental na sociedade 

contemporânea”. 

A cultura da velocidade e flexibilização do trabalho impõe aos sujeitos práticas 

mecanizadas, em que a técnica acaba sendo utilizada para se atingir a mais alta produtividade 

possível, conquistar a audiência e atingir métricas. Moretzsohn (2002) critica o que ela chama 

de “o fetiche da velocidade”, em que o jornalista passa a ser dominado pelo relógio – mais do 

que já o era pelo deadline. Imprensa online, rádio, televisão, jornal, revista, todos buscam o 

instantâneo, a notícia de última hora. Divulgar informação é mais importante do que confirmá-

la. Enquanto isso, um mesmo jornalista atua para várias mídias, ao mesmo tempo, tendo que 

produzir para diferentes plataformas, independentemente de ter ou não conhecimento técnico 

para isso. Neste contexto, a notícia é empacotada e vendida em diferentes formatos, 

dispensando o pensamento crítico, a preocupação com boas práticas deontológicas e éticas.  

Diferentes estudos ao redor do mundo indicam influências das rotinas jornalísticas 

cada vez mais intensas, em redações cada vez mais enxutas, sobre o trabalho jornalístico. Para 

Miranda (2018, p. 4) “este enquadramento laboral, econômico e social possui, obviamente, 

reflexo sobre o trabalho e práticas dos jornalistas”. O autor usa como base de sua argumentação 

o estudo de Liliana Pacheco e João Pacheco (2012) sobre jornalistas portugueses, no qual 28,3% 

dos entrevistados concordaram totalmente ou em parte com a ideia de sua situação laboral afetar 
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o cumprimento dos preceitos éticos e deontológicos do jornalismo, a maioria dos entrevistados 

considerou que essa mesma situação possui efeitos sobre o desempenho do seu trabalho.  

Outros estudos apontam possíveis relações entre a redução de equipes e a satisfação 

ou desempenho do trabalhador. Nos Estados Unidos, 62,6% dos entrevistados afirmaram que a 

força de trabalho diminuiu nos locais onde laboram e 59,7% acreditavam que o jornalismo está 

seguindo o caminho errado (WILLNAT; WEAVER, 2014). Já os ingleses afirmaram que sua 

profissão perdeu credibilidade ao longo dos anos e 25% admitem já ter publicado informação 

sem checar por falta de tempo. Após a internet, cada profissional produz entre cinco e dez 

matérias por dia (THURMAN, CORNIA, KUNERT, 2016). Enquanto isso, os alemães afirmam 

ter aumentado a pressão sobre o profissional. Weischenberg, Malik e School (2012) indicam 

que naquele país o trabalho do jornalista está ficando mais estressante porque um número menor 

de profissionais faz uma cobertura mais ampla para um maior número de meios.  

No Brasil, Herscovitz e Cardoso (1998) realizaram um estudo sobre jornalistas 

brasileiros, entre março e abril de 1994, como parte do projeto The Global Journalist 

(WEAVER, 1998). Naquela época, foram ouvidos 355 jornalistas e a maioria fazia reportagens 

e, praticamente todos os entrevistados, atuavam com edição. Os autores acreditavam que isto 

era efeito do corte de equipes dos jornais impressos, na década anterior. Além disso, 70% dos 

entrevistados acreditavam como papel do jornalista divulgar a informação o mais rápido 

possível para o público e apenas 26% avaliavam ser necessário evitar histórias com informações 

incompletas por falta de verificação. Em contrapartida, a mesma amostra afirmava ser muito 

importante a investigação e a análise aprofundada dos fatos cobertos pela mídia. Um 

antagonismo destacado pelos autores: havia um entusiasmo devido a recém reinstalada 

democracia no Brasil e a liberdade de imprensa, mas que não justificava a falta de cuidado com 

a apuração jornalística, especialmente relacionada a cobertura política.  

Quinze anos depois, Herscovitz (2012) aplicou estudo semelhante dentro do mesmo 

projeto junto a 509 jornalistas brasileiros. Conforme a autora, foram verificadas mudanças 

significativas com relação ao posicionamento sobre alguns tipos de papeis da mídia. Por 

exemplo, servir como um adversário do governo ou de empresários apareceu com menos 

relevância do que nos estudos anteriores. Nos comentários abertos, ainda conforme a estudiosa, 

os jornalistas responderam que este papel se modificou para uma postura mais crítica ou cética. 

Ainda segundo o mesmo estudo, os jornalistas brasileiros pareciam ter mudado “os termos” 

para denúncias de escândalos, comparado a estudos anteriores. Aumentou a proporção de 

pessoas que afirmavam evitar publicar casos sem verificação (41,7%). A autora afirma que 
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fatores inter-relacionados e complexos levaram a essa mudança de postura, como receio a 

processos judiciais ou censura, mesmo quando há provas suficientes para a publicação. No 

estudo publicado em 2012, Herscovitz também observa o impacto da internet no trabalho 

jornalístico:  

 

Os jornalistas comemoraram como a internet melhorou a velocidade, o feedback e a 
diversidade, mas acreditam que, até agora, pouco fez para ampliar a exatidão, a 
precisão e a credibilidade. Profissionais de muitas organizações de notícias lamentam 
terem que compartilhar estações de computadores com colegas e reclamam sobre 
softwares desatualizados. Apenas alguns jornalistas utilizam e-mail para entrevistas 
ou banco de dados para produzir investigações jornalísticas, e a maioria sente que eles 
produzem mais informação com menos qualidade (HERSCOVITZ, 2012, p. 379, 
tradução nossa). 

 

O survey mais recente aplicado junto a jornalistas brasileiros em contexto 

internacional também aponta perda de qualidade do trabalho a partir das respostas dos 

entrevistados. Moreira (2017, p. 3, tradução nossa) ouviu 357 jornalistas brasileiros e avalia 

que há “uma forte deterioração das condições de trabalho na profissão”. Para 76,2% houve 

aumento no tempo médio de trabalho, enquanto 57% acreditam que a credibilidade do 

jornalismo diminuiu ao longo do tempo. De acordo com Moreira (2018, p. 3, tradução nossa), 

a maioria afirmou que seu trabalho é restringido pelo acesso ou falta de acesso à informação, 

prazos e política editorial. “Para quase metade dos jornalistas (49,7%), a (não) disponibilidade 

de recursos para coleta de notícias, bem como supervisores editoriais e editores superiores 

(47,6%) também foram aspectos limitantes em seus trabalhos”. Já ao que diz respeito aos papeis 

profissionais principais, os brasileiros destacam os “papeis clássicos”, conforme a autora. Para 

eles, é mais importante abrir espaço para diversidade cultura, de opiniões, análise de temas 

atuais, observar de forma “desapegada” e promover a tolerância.  

Outro projeto internacional que busca avaliar, de forma mais específica os papeis 

profissionais apresenta resultados diversos aos vistos acima. Segundo Mellado, Marquez-

Ramírez e Mick (2017), há uma predominância do papel de “watchdog” entre os jornalistas 

brasileiros. Também pontuam uma presença maior dos papeis infotainment, marcado pela 

personalização do conteúdo e menor presença do papel cívico. 

Schmitz (2018, p. 155) analisou os diferentes graus de autonomia dos jornalistas, a 

partir dos resultados do estudo brasileiro da pesquisa citada acima. O pesquisador avalia que, 

apesar de se auto intitularem capacitados para atuarem como fiscais em nome da sociedade, a 
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prática real verificada indica se tratar de um tema que “domina o imaginário dos jornalistas 

brasileiros, referenciado pelo modelo watchdog norte-americano”.  

Da mesma forma há outros casos de discrepâncias entre a autonomia real e a percebida, 

segundo o autor. No que diz respeito a monitorar os negócios, os jornalistas apresentam o ideal 

de praticarem isso, porém, o que a tese de doutorado indicou foi que se trata de uma “autonomia 

consentida pela organização de mídia” (Locus citatum). A imparcialidade e neutralidade são 

outros aspectos representados como ideais dos profissionais, porém, a prática percebida aponta 

para outra direção: “O jornalista diz que “oferece lealdade aos cidadãos”, embora o 

compromisso seja com o seu público (audiência) e a organização de mídia, na qual atua” 

(SCHMITZ, 2018, p. 155-156).  

O que se percebe nos estudos apresentados acima é uma discrepância entre o ideal 

profissional e as práticas observadas, tanto no que diz respeito aos papeis sociais e autonomia, 

quanto às escolhas editoriais feitas pelos jornalistas. Ao mesmo tempo que apresenta 

preocupação pela profundidade jornalística, há baixa atenção à apuração e, quando o zelo pelo 

conteúdo aumenta, reduz a autodenominação de fiscalizador dos poderes (HERSCOVITZ; 

CORDEIRO 1998; HERSCOVITZ; 2012).  

Não há unanimidade entre as análises dos diferentes países participantes dos surveys 

citados acima, por conta da grande heterogeneidade de perfis, de culturas profissionais e 

metodológica. As condições de trabalho, os papeis e valores se diferenciam de acordo com a 

realidade social e econômica de cada país. Porém, o que se observa é que existem casos de 

distanciamento entre os ideais representados nas respostas, das práticas informadas nas mesmas 

pesquisas, e são elas que se materializam em produto jornalístico, comprado e consumido pelo 

público.  

No mesmo sentido, percebe-se uma desvalorização do cuidado com a qualidade 

jornalística, a busca pela informação e a checagem motivadas pelas condições laborais 

precarizadas ou mais intensas. Há uma certa normalização da prática do erro jornalístico em 

contextos de intensificação das práticas laborais. Não é um fenômeno novo, muito menos 

localizado. A intensidade das rotinas e a lógica da produtividade vêm sendo debatidos como 

um efeito nocivo à qualidade jornalística desde antes do processo de digitalização das redações, 

e muito antes ainda da chegada da internet.  

Quanto maior o imediatismo estimulado pelas organizações jornalísticas, mais o 

profissional estará exposto a situações de risco, deslizes e falhas de avaliação, além de passar a 

produzir notícias superficiais ou baseadas unicamente em fontes oficiais. Na prática, isto 
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significa coberturas iguais em diferentes veículos, falta de senso crítico e apuração criteriosa e 

manipulação da informação oferecida ao público.  

Existe um mito romantizado de que jornalista precisa atuar 24 horas em função da 

profissão. Manuais de redação apresentam a ideia do repórter full time, uma vez que a pauta 

pode esbarrar com o sujeito em qualquer esquina, a qualquer momento, em qualquer hora do 

dia.  

Essa idealização do profissional em tempo integral, de alguma forma, já se reflete em 

uma facilitação da precariedade laboral. Ela aparece imbricada com a responsabilidade social 

de informar, o que se repercute nas jornadas extensas e flexíveis, e nas rotinas de produção que, 

principalmente após a internet, demandam alta produtividade e uma certa onipresença dos 

jornalistas. A lógica empresarial exige maior produtividade em cada vez menos tempo, 

impondo ainda mais pressão ao profissional que tem em seu ethos o dever de informar o cidadão 

– agora em tempo real. De alguma forma, se usa o próprio profissionalismo como uma 

estratégia de dominação empresarial – se o jornalista tem a responsabilidade profissional de 

informar o público sobre pautas relevantes ao desenvolvimento cidadão e a sociedade da 

informação demanda mais conteúdos, logo, é necessário ser mais rápido, para se manter 

relevante. 

Esse “regime da pressa” deteriora o pensamento e exclui o senso crítico do dever ser 

profissional. Busca-se então atender às demandas de mercado, ao invés de atender ao interesse 

público. “[...] O jornalismo, por ser uma atividade essencialmente intelectual, pressupõe no seu 

exercício uma série de valores morais e éticos. Sabe-se que o processo de informar é um 

processo formador, portanto, o jornalista, em última análise, é um educador” (DINES, 1986, p. 

118). 

Ainda na década de 1980, Alberto Dines debatia o papel do jornal (e do jornalismo) 

em um contexto de transformação gerado pela chegada do broadcasting. Já naquela época o 

autor debatia as transformações do jornalismo na sociedade do imediatismo. O tempo real do 

rádio e da televisão ofereciam obstáculos à necessidade ética – e técnica – de apurar, interpretar 

e escrever. O imediatismo era a lógica do momento. Portanto, Dines argumentava a necessidade 

de se retomar a investigação, a reportagem, o pensamento crítico e a responsabilidade com a 

verdade. Este era o caminho prospectado por ele como capaz de manter a relevância e a 

audiência dos veículos impressos, além de se buscar diversificar a publicação a fim de 
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aproximar o jornal da realidade de seu público consumidor, ao invés de tentar abarcar todo um 

país com notícias descontextualizadas da realidade local.  

Ele destaca que o repórter deixou de investigar para viver de levantamentos e anúncios. 

Em certa medida, isso significa que se perdeu a característica “buscadora” deste profissional, 

detalhada por Dines, em que não se limita a primeira informação e não se conforma com 

explicações simples. “Cobrir tudo significa deixar de julgar” (DINES, 1986, p. 97). Essa 

afirmação se complementa pela caracterização do jornalista como um “tomador de decisão 

(DINES, 1986, p. 120). É ele quem define a angulação da pauta, da foto, a seleção das fontes, 

as palavras a serem usadas. Por mais controles e filtros existentes, a prática profissional 

demanda pensamento rápido e julgamento constante, alicerçados em valores e normas pré-

definidos.  

Se o objetivo final da diretriz ou agenda é oferecer uma visão significativa do mundo, 
é preciso reconhecer, com todas as exceções que você deseja, que a imprensa (nas 
versões impressa e digital) não a está cumprindo. Mais uma vez, a dinâmica social foi 
muito além dos esforços para detectar, analisar, entender e explicar. A maioria da 
mídia não projetou a estrutura de suas redações de acordo com as demandas dos novos 
cenários. Quando o conceito principal é articular sua resposta foi dividir ou isolar. 
Isso afeta a estruturação interna de um meio, o formato, a construção e o design de 
suas páginas, a redação das notícias, o desempenho dos profissionais e a organização 
da redação. (FONTCUBERTA, 2006, p. 44-45). 

 

A demanda por informação 24 horas ininterruptas por meio do online impôs uma 

lógica ainda mais precária à rotina dos trabalhadores.  Existe uma primazia da agilidade sobre 

o pensamento. Para o trabalhador da informação esta é uma tática cruel. “Algumas horas de 

reflexão e de antecipação entre coerência de redação e fechamento se evaporam, substituindo 

os prazos já angustiantes da informação cotidiana pelo que um jornalista descreve como um 

“ciclone informacional” permanente” (NEVEU, 2006, p. 166).  

Esta condição se intensifica em ambientes precários, com rotinas extenuantes e 

trabalhadores vulneráveis às instabilidades da desestruturação do mercado. Com isso, eles se 

tornam mais “dóceis” e passíveis a aceitar condições nem sempre compatíveis com os preceitos 

éticos e deontológicos da profissão. Seja por deslizes, como incorreções, incompletude de 

informações, falta de pluralidade de vozes ou contraditório, ou por ações deliberadas a fim de 

“agradar o patrão”, a instabilidade laboral e as pressões às quais os profissionais estão 

submetidos podem afetar diretamente na tomada de decisões durante a elaboração da pauta. 

Lelo (2019) identificou efeitos diretos da precarização do trabalho e do jornalismo de mercado 

sobre decisões éticas dos jornalistas. Entre elas, infrações aos códigos deontológicos, como 
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privilegiar discursos alinhados aos interesses da empresa e sua linha ideológica, em detrimento 

do interesse público. 

[...] Os interlocutores mencionaram terem sido coagidos a distorcerem dados no 
intuito de promoverem figuras políticas aliadas dos veículos e prejudicarem outras; 
omitirem informações que poderiam afetar atores políticos próximos dos diretores da 
empresa; ou ainda receberem pautas “encomendadas” por agentes públicos ou 
anunciantes do veículo (LELO, 2019, p. 178). 

 

Karam (2014) pontua a existência de uma crise ética no jornalismo, caracterizada por 

uma confluência de fatores que perpassam os níveis individual, organizacional e institucional. 

Ela se apresenta na exploração da privacidade alheia mascarada de interesse público, a busca 

pelo poder e prestígio em detrimento do papel social do jornalismo, no impedimento do direito 

de resposta e em aspectos deontológicos que resultam em coberturas enviesadas, insuficientes, 

erradas ou mentirosas.  

 
[...] Está, ao mesmo tempo, no desleixo, preguiça e incompetência na apuração precisa 
dos fatos e em sua formulação no texto [...] Está na ausência da pluralidade das fontes, 
que reflita diversidade de acontecimentos e interpretações. Está nas fontes que 
plantam informações falsas com a finalidade de obter vantagens políticas e pessoais. 
Está nos baixos salários que submetem os jornalistas a uma vida na qual é cada vez 
mais difícil o trabalho consciente e competente. Está na quantidade de pautas a serem 
transformadas em matérias, diariamente, o que compromete a qualidade informativa. 
Está na sonegação de informações de interesse geral por organismos públicos ou 
privados, ao tornarem exclusivo para si o que deve estar à disposição de todos. Está, 
mesmo, na ausência de informações (KARAM, 2014, p. 75). 

 

Quando o se privilegia as decisões de mercado em detrimento da qualidade e 

pluralidade da informação, o papel social do jornalismo é posto em causa. Portanto, a crise da 

mídia é também uma crise da democracia ao se considerar os efeitos das estratégias 

organizacionais tanto sobre os jornalistas, quanto pelo conteúdo entregue à sociedade 

(MIRANDA, 2017). Com isso, fica evidente uma cultura empresarial disposta a comprometer 

a natureza do jornalismo e seus produtores para privilegiar as demais estruturas mercadológicas 

ligadas a ele. “As reestruturações e a perda de qualidade caminharam a par com a perda de 

pluralismo, fechando o ciclo em uma estratégia destinada, em primeiro lugar, a manter os lucros 

accionistas e/ou os dividendos políticos que os grandes projectos de media permitem arrecadar” 

(MOREIRA, 2017, p. 181). 

Note-se aí que a crise ética tratada por Karam perpassa diferentes níveis e é resultado 

do poder decisório de vários atores envolvidos na cadeia de produção jornalística, que 

culminam no delineamento do conteúdo, desde a definição da pauta até sua publicação. O que 
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está expresso nas páginas dos jornais é resultado de uma cadeia de decisões relacionadas a 

interesses diversos, os quais atuam de forma velada ou efetiva sobre a equipe de redação. É nela 

que os diferentes tipos de pressão se encontram. Para Mick e Tavares (2017, p. 132), os efeitos 

afetam o “comportamento de leitores e anunciantes” provocam “erosão da credibilidade das 

mídias, precarização do trabalho jornalístico com visível deterioração da qualidade da 

informação, tudo isso produzindo inúmeros efeitos sociopolíticos”. 

A redução do pessoal de redação, a convergência de plataformas de mídia, requerendo 

o profissional flexível e multiplataforma, o acelerado ritmo de trabalho, a intensificação do 

trabalho, os contratos precários criam, de certa forma, um ambiente degradado e pouco afeito à 

reflexão sobre as práticas éticas no exercício da profissão. A degradação das laborais e dos 

direitos trabalhistas colocam os jornalistas na situação de fornecedores de serviços a “clientes” 

que sempre têm razão e não podem ser desagradados. Imputam ao profissional o papel de 

“vendedor” (FIGARO, NONATO, 2013, p. 78). 

No ritmo de trabalho atual, os jornalistas estão colocados como máquinas de alta 

produtividade, em que é necessário produzir o máximo no menor intervalo de tempo possível. 

A produção aumentou enquanto a força de trabalho diminuiu nas redações de todo o mundo. 

Neste cenário, como é possível julgar, avaliar e dimensionar o valor das informações que 

surgem na pauta diária, especialmente frente a pressões e incertezas de todos os tipos? 

 

3.3  PRESSÕES E AMARRAS QUE AFETAM A TOMADA DE DECISÃO 

 

Existe um clima de conformidade dentro das redações (SCHUDSON, 2005; RIEFFEL, 

2005). Mesmo sem censura externa do Estado ou econômica, os profissionais atuam sob uma 

espécie de controle normativo imposto pelo poder oligárquico da organização jornalística. Para 

Rieffel este campo é regulado por efeitos perversos, que incentivam a prática do jornalismo de 

informação e não de investigação. Assim, a liberdade também é relativa e o foco é muito mais 

na liberdade da empresa do que na de imprensa, do jornalista ou de expressão, de um modo 

geral.  

A organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF) indica que “é difícil para os 

jornalistas de grandes conglomerados de comunicação trabalharem de forma serena, sem sofrer 

influências de interesses privados e partidários. Esses conflitos de interesse permanentes são 

evidentemente prejudiciais à qualidade da informação difundida” (RSF, 2016, s.p). Para se ter 

uma ideia, em todo o mundo, o indicador “ambiente e autocensura” mostrou uma piora de 10% 
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entre 2013 e 2016, ou seja, aumentou o número de jornalistas que restringem a si mesmos na 

hora de desenvolver suas atividades laborais, especialmente motivados pela falta de segurança 

no exercício de sua profissão. Constrangimentos externos e internos aos quais os profissionais 

estão submetidos aumentam sua vulnerabilidade e reduzem sua autonomia, que é relativa, 

levando em consideração os diferentes patrões dos jornalistas: a empresa, a sociedade, o Estado, 

entre outros (GARCIA, 2009). 

A relação do jornalismo com poderes político e econômico existe quase como num 

papel de subserviência (DARRAS, 2005; CHAMPAGNE, 2005). Por maior que seja sua 

influência e relevância social, a empresa jornalística está intimamente ligada a interesses 

políticos e econômicos, os quais – mesmo que indiretamente – ditam o ritmo e a visibilidade da 

cobertura e do trabalho jornalístico. Para Champagne, o poder econômico exerce uma pressão 

muito mais significativa do que o político, já que o primeiro garante a sobrevivência comercial 

da organização jornalística. E os profissionais em que nela trabalham se adaptam às limitações 

e censuras internas como sendo parte da cultura organizacional.  

Garcia (2009) corrobora com este pensamento ao avaliar a situação dos jornalistas 

portugueses que, segundo ele, desde os anos 1980 é caracterizada pelo aumento das 

disparidades, surgimento de novas funções, estratificação das equipes, além da feminização e 

número de profissionais mais jovens e com escolaridade maior. Segundo o autor, as condições 

de trabalho inadequadas às quais os profissionais estão expostos acarretam inúmeros equívocos 

que vão desde incorreções até o próprio cerceamento de liberdades.  

Em Portugal, por exemplo, a proliferação do regime de colaboradores de recibo verde 

e os baixos salários de alguns jornalistas aumentam a precariedade do mercado de trabalho, 

diminuem as perspectivas de uma carreira profissional e acentuam a dependência dos jornalistas 

aos poderes, incluindo o patronal. “Em parte, a liberdade, independência e sobrevivência dos 

órgãos de comunicação social […] depende da publicidade e, assim, da audiência. Resumindo, 

as leis da oferta e da procura far-se-ão sempre sentir no que respeita aos conteúdos dos jornais 

e revistas” (SOUZA, 2002, p. 111). 

Em países como o Brasil, em que a composição do cenário midiático é através de 

monopólios e oligopólios, a chamada liberdade de imprensa e, especialmente, a liberdade do 

próprio profissional é bastante relativa, depende de diferentes fatores ligados a estruturação do 

Estado, economia, setor e da própria empresa. “A censura não precisa ser exercida contra a 

imprensa visando à sociedade, mas pode emanar dela mesma, em seu benefício, como 
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corporação. Nesse caso, trata-se da autocensura, que pode assumir características veladas e 

caprichosas” (DINES, 1986, p. 163). Como exemplos, o autor cita: “manipulação e omissão de 

informações, adulteração e invenção de fatos. Formas ainda mais sutis são as listas negras, a 

recriação da história, recente ou remota. Ou cruzadas compartilhadas por vários órgãos em 

defesa de causas aparentemente justas” (Locus citatum). 

Trata-se de estratégias de direcionamento editorial que, para Marcondes Filho (2009, 

p. 112), podem ser consideradas como ferramentas censoras da livre expressão profissional: 

“visão fragmentada e personalizada dos processos sociais, o uso da técnica e da linguística e a 

sonegação das informações indesejáveis”. Este tipo de censura não estatal está diluída nas 

relações de poder internas, nas quais as rotinas de trabalho orientam o que entra ou sai da 

cobertura, as angulações, as fontes utilizadas, as omissões etc. 

Figaro e Nonato (2016) apresentam diferentes condições que impõem uma dinâmica 

de trabalho favorável a este tipo de ação, por meio de normas organizacionais, direcionamento 

editorial, necessidade de agradar a audiência e da precarização do trabalho. Conforme as 

autoras, na sociedade contemporânea brasileira, a autocensura atua como um elemento de 

preservação do emprego, questões financeiras e éticas e, para evitar processos judiciais.  

Ela é também uma estratégia de autoproteção e de encobrimento. Valores basilares do 

jornalismo como o compromisso com a verdade e o interesse público são sublimados em favor 

do interesse do patrão e do mercado. “A autocensura, em primeiro lugar, suprime a própria 

informação de que a informação está sendo controlada” (KUCINSKI, 1998, p. 52). O autor 

trata isso como um crime intelectual com autoria, uma vez que a omissão de fato ou a 

manipulação da informação ocorrem de forma ativa, intencional. Porém, trata-se de um 

processo que se confunde com as próprias rotinas profissionais, por meio dos filtros de seleção 

de pautas e fontes, e os processos editoriais para publicação.  

As pressões econômicas impostas pelo chamado jornalismo de mercado e as laborais, 

verificadas por condições de trabalho precárias e instabilidade de emprego e de vida – impõem 

pressões aos jornalistas que resultam na degradação de sua independência. Ela é a base para a 

liberdade de imprensa, que somente existe, de fato, com a ausência de amarras governamentais, 

políticas ou econômicas (KOVACH; ROSENSTIEL, 2003).  
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3.4  CONDIÇÕES LABORAIS E A QUALIDADE JORNALÍSTICA 

 

A independência da mídia é um dos valores basilares do jornalismo quando se debate 

critérios de qualidade, porque ela está diretamente ligada a outros valores, como verdade, 

interesse público e credibilidade. O imbricamento do papel do jornalista com o de produtor de 

conteúdo, direcionando suas ações em busca de audiência e consequente lucratividade, afasta a 

prática profissional do princípio básico que é a promoção da cidadania. Para Gentilli (2005) “a 

razão de ser do jornalismo é a publicização de tudo que concerne à esfera pública”, em busca 

de uma sociedade mais democrática e igualitária.  

A notícia que busca atuar em prol do interesse público é entendida nesta pesquisa como 

aquela capaz de contribuir para o desenvolvimento cidadão (GENTILLI, 2005), a partir da 

escolha das pautas, da apresentação do contexto dos fatos, da reflexão crítica e plural dos dados 

a qual oferece ferramentas para a participação democrática indicando caminhos, direitos e 

deveres. Segundo Vidal (2009), a notícia cidadã busca promover emancipação da sociedade, 

por meio do interesse público.  

 

Pode-se conceituar a notícia de interesse público como aquela que contribua para o 
desenvolvimento intelectual, moral e físico do cidadão, com informações que 
possibilitem ao leitor refletir e tomar decisões em relação ao governo, à saúde, à 
segurança, à educação, ao trabalho, enfim, exercer a cidadania. Em suma, a notícia de 
interesse público tem agregado ao seu valor-notícia um valor de cidadania. É o valor 
que possibilita ao cidadão ter integração e participação na vida em sociedade (VIDAL, 
2009, p. 85). 

 

Para Bucci (2000), o direito à informação é a principal razão de ser do jornalismo, o 

que constitui sua natureza – ela pertence ao cidadão, conforme o autor. Segundo ele, quando 

uma empresa ou jornalista subtraem esse direito em detrimento de interesses econômicos, 

políticos, ideológicos (adicionamos aqui também as condições laborais), ela está faltando com 

seu papel social. Em suas próprias palavras, “[...] está corroendo as bases do exercício do 

jornalismo ético, que é o bom jornalismo, e corrompendo a sociedade” (BUCCI, 2000, p. 33).  

Este é o primeiro propósito do jornalismo, segundo Kovach e Rosenstiel (2003). Para 

os autores, somente por meio de uma ação independente e focada na verdade é possível oferecer 

ao cidadão a informação necessária para que este seja livre e capaz de governar a si mesmo. 

Existe um pacto ¨tácito com os cidadãos”. Em outras palavras, a obrigação social do jornalista 

é com seu papel social, mesmo quando se sobrepõe aos interesses do negócio. “[...] uma 
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obrigação que, curiosamente, é a base do êxito destes mesmos patrões”, (KOVACH; 

ROSENSTIEL, 2003, p. 73, tradução nossa).  

 

A ideia de que as pessoas que nos informam não sofrem impedimentos obstrucionistas 
para investigar ou dizer a verdade – nem mesmo às custas dos interesses econômicos 
dos proprietários da mídia em questão – é um pré-requisito para contar uma história 
não apenas com veracidade, mas também convincente. É o elemento fundamental para 
os cidadãos acreditarem em determinado meio de comunicação. É a fonte da sua 
credibilidade. É, em suma, o melhor ativo de um meio de informação e daqueles que 
trabalham para ele (KOVACH; ROSENSTIEL, 2003, p. 73, tradução nossa). 

 

O descolamento entre o ideal cívico do jornalismo e sua prática passou a ser observado 

a partir do século XIX, pontuam Kovach e Rosenstiel (2003). Para os autores, há três forças 

principais que impulsionaram este distanciamento: 1) tecnologias que distanciaram o 

jornalismo da comunidade, no sentido cívico e político, devido a busca da atenção dos mercados 

formados por outro tipo de comunidade, os nichos, verificados pelos interesses mercadológicos; 

2) globalização: a mídia passa a não ter fronteiras, ideias tradicionais de cidadania e 

comunidade ficam obsoletas devido e há uma modificação dos conteúdos para uma maior 

espetacularização da notícia; 3) o novo jornalismo de mercado é impulsionado pela acumulação 

– monopólios e oligopólios. 

Após fazer uma análise bibliográfica sobre indicadores de qualidade, Vehkoo (2010) 

avalia existir um consenso entre acadêmicos e jornalistas sobre a noção do papel do jornalista 

enquanto um trabalhador em função da sociedade. Ela é enfática ao afirmar que o sistema 

democrático precisa do jornalismo e que garanta “um escrutínio contínuo do poder” 

(VEHKOO, 2010, p. 19, tradução nossa). Portanto, o papel social do jornalismo aglutinaria 

valores considerados essenciais para a qualidade da informação jornalística. Sem focar sua ação 

no interesse público e atuar de forma ética e independente, o profissional ou a empresa estão, 

de alguma forma, se desviando de princípios básicos de qualidade pontuados para o jornalismo. 

Neste sentido, Patterson (2000, p. 2, tradução nossa) questiona: “A mídia pode fazer o bem e 

também fazer o bom? Ela pode atender sua necessidade de atrair audiências e também cumprir 

sua responsabilidade de atender o público?”. Ele responde que sim. Conforme o autor, não 

apenas há evidências que sugerem a compatibilidade desses dois objetivos como também de 

que eles se reforçam mutuamente.  

 

[...] a democracia não pode operar sem uma imprensa livre que atue bem como 
watchdog e fonte de informação. Em outras palavras, a imprensa deve fazer seu 
trabalho bem para que a democracia tenha sucesso. [...] A busca incansável por 
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histórias fascinantes, no entanto, funciona contra a intenção da nova mídia de fornecer 
aos cidadãos uma compreensão clara de sua participação nos assuntos públicos. 
Notícias suaves e negativas distorcem as percepções do público sobre o que o 
jornalista Walter Lippmann chamou de "o mundo lá fora". A ironia é que, a longo 
prazo, essas distorções também tornam esse mundo menos atraente e convidativo. O 
interesse nos assuntos públicos diminui e o mesmo ocorre com as notícias 
PATTERSON, 2000, p. 15, tradução nossa). 

 

 

3.5  INDICADORES DE QUALIDADE 

 

A qualidade da informação jornalística passa a ser apenas uma parte dos critérios de 

decisão avaliados por empresários da mídia. Entram em cena outros valores, como a audiência, 

a lucratividade, o interesse dos anunciantes, investidores, grupos políticos alinhados e os nichos 

de mercado para os quais se atua. “Qualidade é o grau de conformidade entre as notícias 

publicadas e as expectativas da audiência: [...] a) dimensão privada, relativas a seus gostos, 

preferências e interesses pessoais; e b) dimensão pública, relativas ao interesse público como 

Valor-Notícia de Referência Universal” (GUERRA, 2010, p. 46).  

Para Guerra (2010, p. 45), qualidade no jornalismo também diz respeito à dupla 

natureza da profissão: o lado privado busca atender os interesses do leitor/audiência, com 

produtos compatíveis com suas expectativas, mas também a qualidade deve dizer respeito ao 

interesse público. Este último que deve ser considerado em caso de conflitos de interesses. 

“Toda organização jornalística ao disponibilizar seu conteúdo para a sociedade, faz com que as 

consequências do que é noticiado não fique restrita à mera relação de consumo privado entre 

quem ofertou e quem consumiu a informação” (GUERRA, 2010, p. 5). 

Existem diferentes estudos com variadas categorias de análise sobre qualidade 

jornalística e da informação jornalística. Ela não pode ser mensurada por apenas um critério 

específico porque varia de acordo com as realidades sociais, culturais e econômicas de cada 

país. Sem considerar os diferentes sistemas de mídia e o quão democrático ou autocrático é o 

país. Ela perpassa os níveis organizacional, institucional e pessoal (VEHKOO, 2010; 

ANDERSON, 2014). Além disso, as condições de trabalho às quais o profissional da mídia está 

exposto não afetam apenas sua performance, mas também podem interferir de maneira indireta 

e até mesmo direta na qualidade da informação produzida pelos profissionais (LACY; 

ROSENSTIEL, 2015). 
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A sistematização e definição conceituais de qualidade jornalística é uma tarefa 

complexa. Pinto e Marinho (2003, p. 4) avaliam existirem poucos estudos relacionados 

diretamente sobre o tema. Essa é uma questão abordada especialmente em estudos sobre 

concentração de mídia, do jornalismo de mercado e transformações geradas pelo jornalismo 

digital. Eles pontuam que a qualidade é representada por três modelos específicos nos estudos 

analisados: característica da organização e do produto; serviço público e investimento 

estratégico. Além disso, a diversidade de procedimentos metodológicos e definições 

conceituais dificultam a delimitação de critérios de mensuração (MOMPART; SAMPIO, 

2013), devido a sua complexidade e abrangência (CHRISTOFOLETTI, 2010).  

A qualidade jornalística foi entendida nesta tese a partir da perspectiva do papel social 

do jornalismo, portanto, valores como relevância, independência, correção e precisão de 

informações são centrais na delimitação dos indicadores e análises. Entende-se que eles nem 

sempre são a norma dentro do chamado “jornalismo de mercado”, que muitas vezes se distancia 

do papel central da profissão em busca de interesses econômicos ou políticos. Segundo Guerra 

(2010; 2016), qualidade de um produto significa o cumprimento de diferentes critérios 

estabelecidos – pela indústria, consumidor e órgãos reguladores. No caso do jornalismo, é 

necessário atender às necessidades e expectativas da sociedade, que incluem seu papel social e 

também os interesses de mercado, os quais possuem valores muitas vezes conflitantes. Em 

palestra na 17° Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo, na Universidade Federal 

de Goiás, em novembro de 2019, Guerra argumentou a dificuldade de se estabelecer indicadores 

universais de qualidade, devido a horizontalidade e fragmentação teórica e operacional da área. 

Trata-se de um conceito em constante transformação devido às novas tecnologias e 

processos envolvidos nas rotinas jornalísticas. Neste cenário, a produção jornalística de 

qualidade se transformou em uma atividade ainda mais complexa e depende cada vez mais de 

profissionais treinados para dar conta dos diferentes formatos e narrativas e ainda capazes de 

garantir o cumprimento do seu papel social (GUERRA, 2010).  

Neste estudo interessa a perspectiva da qualidade jornalística (MOMPART, 2013), a 

qual avalia critérios relacionados a toda a cadeia de produção jornalística, como empresa e 

público. Ela vai além da qualidade da informação, conforme Mompart e Sampio (2013, p. 773, 

tradução nossa) “[...] responde ao interesse de enfatizar, além do produto jornalístico, todo o 

processo informativo-comunicativo, de jornalistas e editores a administradores da empresa 

jornalística”. 
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Portanto, os indicadores de qualidade jornalística ajudam a demonstrar a relação entre 

as decisões do negócio com o resultado da informação vendida como produto. “O jornalismo 

está sofrendo pressões tanto a partir dos conteúdos quanto da tecnologia, e em ambos os casos, 

são requisitos para que o leitor possa comprar o que quer e evitar o que não quer” (COELLO; 

MARTÍN, 2004, p. 358, tradução nossa). Os autores propõem um protocolo de indicadores para 

servir como uma espécie de etiqueta para os jornais, em que o público saberia qual o nível de 

qualidade daquele periódico. São apresentados critérios relacionados a três eixos: laboral, 

jornalístico (qualidade da informação) e empresarial. 

Ao avaliar os reflexos das condições de trabalho sobre a qualidade da informação 

veiculada à sociedade, é preciso considerar que o resultado do produto entregue como notícia, 

reportagem, infografia ou outro conteúdo jornalístico, é reflexo de um complexo sistema de 

poderes e tomadas de decisão os quais incidem diretamente no conteúdo divulgado e, 

consequentemente, em quem o consome – seja por meio das contingências e restrições 

relacionadas à logística, normas editoriais, recursos disponíveis ou a constrangimentos e 

pressões como autocensura, censura de Estado, direcionamento político ou ideológico. 

Portanto, nos interessa observar indicadores que tenham relação direta ou sejam consequência 

das tomadas de decisão dos jornalistas, as quais consideramos serem fruto da cadeia de valores 

e interesses que permeiam a indústria jornalística.  

Mesmo antes da digitalização das redações, diferentes autores avaliavam o 

desempenho econômico dos veículos e sua relação com os investimentos em qualidade da 

produção (LITMAN; BRIDGES, 1986; PICARD, 1998). Em médio e longo prazos, esta pode 

ser uma estratégia de aniquilação do meio por não existir mais condições de retomar a 

credibilidade e relevância (MOREIRA, 2011; MONTEIRO, 2017; MIRANDA, 2017).   

Picard (1998, 2000) ilustra essa relação ao propor indicadores para analisar a 

produtividade da indústria jornalística. O autor defende que conceitos não mensuráveis passam 

a ser quantificáveis quando esta é observada enquanto resultado de um processo de produção, 

no qual diferentes aspectos estratégicos e estruturais podem interferir no resultado final.  

Ele destaca o valor agregado atribuído aos produtos a partir do investimento do 

trabalho mental e da subjetividade dos jornalistas, como um importante fator de qualidade. “[...] 

Diminuir a força de trabalho jornalística ou aumentar a carga de trabalho [dos jornalistas] reduz 

a qualidade do material criado” (PICARD, 1998, p. 72, tradução nossa). Desta forma, o tempo 

despendido na coleta de informações, na preparação do conteúdo, na pesquisa e até mesmo no 

CONFERE COM ORIGINAL, cópia extraída de documento original de acordo com o Art. 5º do Decreto nº 83.936/79



77 

 

tempo livre para pensar a pauta podem se refletir na precisão, contexto e amplitude da pauta, 

por exemplo. “Bom uso do tempo aumenta a atividade e consequentemente a qualidade. Por 

outro lado, o mau uso diminuiu a atividade e a qualidade” (PICARD, 2000, p. 101, tradução 

nossa).  

Trata-se de um trabalho que exige uma intensa atividade de apuração, checagem, 

análise e apresentação da informação. Por conta disso, Picard argumenta que a um jornal é tão 

mais produtivo quanto sua capacidade intelectual. A principal medida de aferição da qualidade, 

deveria ser o tempo gasto no trabalho jornalístico de produção da informação e na mão-de-obra 

envolvida. Conforme o autor, mais conteúdo não significa mais qualidade. O processo de 

redução de equipes e intensificação de trabalho já verificada por ele antes dos anos 2000 seguia 

na contramão do que seria necessário para garantir a relevância do meio.  

 

Os gestores que focam apenas no custo dos jornalistas, no entanto, desconsideram a 
contribuição dos jornalistas para a empresa. O produto é jornalismo, não papel 
impresso. Não é apenas o jornal tangível, mas a atividade mental dos jornalistas na 
forma de notícias, matérias, comentários, fotos e entretenimento e o valor agregado a 
essas notícias e informações editando, traçando paralelos entre histórias, layout e 
design. Consequentemente, reduzir a força de trabalho jornalística ou aumentar a 
carga de trabalho reduz a qualidade do material criado e seu valor para os leitores 
(PICARD, 1998, p. 72, tradução nossa).  

 

As estratégias de mensuração da produtividade por meio de indicadores, como 

polegadas, número de conteúdos ou caracteres se demonstra ineficiente para avaliar a 

produtividade da equipe (PICARD, 1998). Ainda conforme Picard, as empresas deveriam 

investir esforço maior em analisar o tempo investido na apuração jornalística, a quantidade de 

fontes consultadas, como cada profissional utiliza as horas de trabalho na coleta e 

processamento de informações. A proposta geral do autor (PICARD, 1998; 2000) propõe 

indicadores para analisar a produtividade jornalística, a partir do tempo investido nos seguintes 

critérios: 

•  Entrevistas presenciais e por telefone: maior número de entrevistas significa maior 

produtividade por oferecer mais pontos de vista. 

•  Chamadas telefônicas em busca de informação, agendamentos de reuniões etc.: 

gastar muito ou pouco tempo ao telefone parece improdutivo e esse suporte deve ser gerenciado. 

•  Participação em eventos e reuniões sobre as histórias que estão sendo apuradas: a 

proximidade com a comunidade indica qualidade devido ao contato com fontes e captação de 

futuras pautas e a quantidade de participações, produtividade. 
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•  Participação de reuniões, discussões da equipe e treinamentos. 

•  Leitura de jornais, revistas especializadas e materiais de referência para a informação 

de background da matéria: Picard (1998) descreve que todos os jornalistas devem investir 

tempo apropriado para estudar os problemas e temas que ele encontrar.  

•  Pensar, organizar e esperar pela informação e retorno de ligações: o autor considera 

como um precioso tempo – se bem investido – para conseguir pensar sobre os temas cobertos, 

organizar material e verificar detalhes da pauta. Porém, ele pondera que o mau uso deste tempo 

pode implicar em desinvestimento na apuração real. 

•  Viagens para fazer cobertura e outros propósitos de verificação relacionados. 

 

O autor argumenta que, ao invés de verificar a quantidade da produção, os editores e 

chefes precisariam conhecer a estrutura interna e analisar como os jornalistas utilizavam seu 

tempo nas atividades acima. “O uso do tempo jornalístico se torna um meio de avaliar a 

qualidade, porque o bom tempo aumenta a atividade e, consequentemente, a qualidade. Por 

outro lado, o mau tempo de uso diminui a atividade e a qualidade” (PICARD, 2000, p. 101, 

tradução nossa). Apesar de o fator tempo ser utilizado como um verificador de produtividade – 

quem é melhor ou pior no uso do seu tempo, e quem o usa melhor consegue as melhores pautas 

– todos os indicadores destacados acima buscam qualificar a produção. O critério analisado é a 

dedicação do jornalista na apuração da pauta e na busca de contexto.  

Dois anos mais tarde, o mesmo autor complementou estes indicadores com critérios 

intangíveis, mas considerados essenciais para a qualificação da produção jornalística e 

compreender sua aplicabilidade na análise da produção. São eles: precisão, integridade, 

amplitude e contexto. 

 

A precisão resulta de reportagens construídas a partir de uma compreensão de eventos 
ou problemas. Assim, um número maior de entrevistas e maior tempo na coleta de 
informações produz jornalismo mais preciso. A completude e a profundidade são 
produzidas pelo rigor e compreensão. Isso é produzido por um número maior de 
entrevistas, maior tempo na coleta de informações, participação em eventos, maior 
tempo gasto para a leitura em conteúdos de background e tempo de reflexão durante 
a preparação do produto jornalístico final. Da mesma forma, o contexto da informação 
é produzido pelas atividades que contribuem para a compreensão dos jornalistas, 
como a leitura de antecedentes e o tempo para reflexão e preparação das informações 
(PICARD, 2015, p. 102, tradução nossa). 
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Portanto, o tratamento da informação é priorizado em detrimento da quantidade de 

conteúdos. Os estudos apresentados datam do início do processo de digitalização do jornalismo. 

Porém, tal conflito foi intensificado nas últimas décadas pelas mídias digitais.  

 

O jornalismo só pode firmar-se no actual quadro incerto da sociedade empresarial e 
tecnológica se conseguir assegurar os valores que estão subjacentes ao laço implícito 
que mantém com a sociedade, seja qual for a plataforma técnica em que se situe ou 
venha a situar (GARCIA, 2009, p. 44).  

 

Anderson (2014, p. 23, tradução nossa) corrobora com esse posicionamento e, quase 

duas décadas depois, observa a mesma lógica pontuada por Picard. “Muitas imprecisões podem 

custar a um produtor de notícias a confiança de seu público e a reputação da qual ele depende”. 

Ele apresenta um esquema de critérios para analisar as notícias chamadas hard news baseados 

no valor interesse público: precisão, clareza, contexto, causalidade, comparação e abrangência. 

São avaliados elementos como: pluralidade de vozes (equilíbrio); correção de dados; correção 

de erros; clareza nas informações; contexto; background; causalidade; fatores-chave; fatores 

causais; comparação; abordagens alternativas; diferentes pontos de vista; abrangência e 

variedade de eventos cobertos. O autor defende que este esquema oferece os indicadores de 

qualidade “necessários para que o público receba informações suficientes e de alta qualidade 

para que ele seja empoderado em um sentido significativo, ou seja, na medida em que for 

necessário para possibilitar uma democracia participativa” (Locus citatum).  

Neste sentido, qualidade do produto é diferente de valor de mercado (BOGART, 

2004). Este segundo é resultado do julgamento individual do consumidor sobre o benefício 

relativo ao custo. É sempre uma escolha subjetiva. Bogart (2004) argumenta, avaliando os 

resultados de vários estudos sobre o tema, que o investimento na produção de notícias pode 

trazer retornos sólidos para a empresa. Para ele, “o que conta, no entanto, pode não ser o valor 

em dólares desse investimento, mas como é gasto - em suma, sua qualidade” (BOGART, 2004, 

p. 52, tradução nossa). 

No entanto, Meyer e Kim (2003) demonstram que a qualidade é vista como despesa, 

inclusive por alguns jornalistas. Eles verificaram que, entre os editores investigados, conceitos 

tradicionais, como precisão, investigação, qualificação da equipe e papel cívico são bastante 

valorizados, porém, mesmo sendo componentes básicos para a qualidade jornalística (e de seu 

papel social), os recursos para investir nela são considerados custos, não ganhos. Os autores 

consideram esta uma visão equivocada. “Os benefícios finais são imediatos, mas o custo com 
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a redução da lealdade do leitor e a substituição da coorte reduzida são mais lentos para se 

materializar. [...] Na ausência de um posicionamento preciso, tanto a lucratividade quanto a 

responsabilidade social podem estar em risco (MEYER; KIM, 2003, p. 9, tradução nossa). Ou 

seja, os desinvestimentos na qualidade para cortar custos e aumentar a produtividade absoluta 

não são sentidos imediatamente. É um efeito entre médio e longo prazos. Bogart (2004, p. 50), 

destaca o ganho em competitividade e excelência do investimento neste setor:  

 

Jornais que mantêm alta qualidade jornalística, provavelmente, também são bem 
gerenciados em suas operações comerciais. Independentemente do seu tamanho, eles 
são caracterizados por um moral mais elevado, grande espírito de equipe e operações 
mais enérgicas e eficientes. Em grande medida, isso reflete a liderança de uma 
extraordinária editora que combina fortes habilidades gerenciais, um compromisso 
comprometido com a comunidade e um sentido corajoso de missão editorial 
(BOGART, 2004, p. 50, tradução nossa). 

 

Os contextos organizacional e profissional também são indicados por Pinto e Marinho 

(2003, p. 8-9) como indicadores para aferir a qualidade jornalística. Ele é verificado a partir de 

elementos como o quadro empresarial ou do grupo em que o jornalismo é produzido, os 

contextos e culturas organizacionais, bem como as lógicas e condições da profissão de 

jornalista, “que condicionam os “modos de fazer” dos profissionais e, naturalmente, as 

características da informação difundida”. Além deste, os autores definem outros três eixos: 

diversidade, accountability e liberdade. O primeiro considera a diversidade da mídia, de 

gêneros, conteúdo, formato e pluralidade. O segundo é tratado pelo sentido de prestação de 

contas e à sociedade, bem como o escrutínio social dos media. E o terceiro é considerado um 

“direito fundamental” tanto para a sociedade, quanto aos jornalistas. “[...] Configura e define, 

ao mesmo tempo, um terreno em que se equacionam e debatem novos problemas e novos 

mecanismos de censura e autocensura, mais ou menos visíveis” (PINTO; MARINHO, 2003, p. 

8-9). 

Ao debater os indicadores de qualidade do jornalismo para a série de publicações 

editada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), 

Christofoletti (2010), Rothberg (2010), Guerra (2010) e Cerqueira (2010) apresentam diferentes 

dimensões da qualidade jornalística. Para que ela seja garantida é necessário o desenvolvimento 

de estratégias de aferição da qualidade que contemplem os diferentes níveis da produção 

jornalística: institucional, organizacional, individual e da sociedade. Qualidade perpassa tanto 

as rotinas de produção, quando as tomadas de decisão gerenciais e posicionamentos 
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estratégicos, bem como as relações com os poderes. Sua fiscalização precisa ser realizada por 

meio de parâmetros internos e externos, que possam ser avaliados tanto pelos integrantes da 

organização jornalística, quanto pela sociedade. Portanto, é entendida como resultado de todo 

o processo, passando pelo direcionamento do negócio, o editorial, os valores individuais, a 

sociedade em que se está inserido e o respeito às normas éticas e deontológicas estabelecidas.  

Do ponto de vista da ética, Vieira (2013) avaliou os erros em portais jornalísticos 

brasileiros e verificou dez falhas éticas. Transportando para os critérios de qualidade 

apresentados até aqui, várias podem ser enquadradas como problemas relacionados à falta de 

precisão jornalística, problemas de apuração, veracidade dos dados coletados e problemas de 

contexto:  falta de transparência; retificação não visível; interrupção do processo de retificação; 

revisão deficiente; pressa; perpetuação do erro; falta de interação com o leitor; notícia original 

sem menção ao erro; reprodução automática de material de terceiros e excesso de 

modificações.  

Portanto, a qualidade jornalística não se limita ao texto. Ela perpassa todos os 

processos e estágios da produção noticiosa. É construída à medida em que surgem as tomadas 

de decisão, na presença ou ausência de normas éticas e de qualidade nas organizações, nas 

condições de trabalho dos jornalistas, nas pressões oferecidas pela hiperconcorrência e rotinas 

que primam pela velocidade em detrimento da precisão, nas escolhas individuais em busca de 

se proteger do despedimento, das pressões internas ou externas ou por subserviência e 

resignação resultantes da autoproteção ao sistema. “Em tempos de declínio da primazia e 

exclusividade da emissão da informação, a busca pela qualidade técnica e ética torna-se 

um fator de sobrevivência para veículos e profissionais em curto e médio prazos” 

(CHRISTOFOLETTI; VIEIRA, 2013, p. 23). 

Após uma revisão de literatura sobre qualidade jornalística, Lacy e Rosenstiel (2015) 

delimitaram dez categorias como sendo as principais destacadas por diferentes autores 

verificados por eles: qualidade de apresentação, confiabilidade, precisão, credibilidade, 

diversidade, profundidade e amplitude (contexto), abrangência, cobertura de assuntos públicos, 

relevância geográfica.  

Se entre os fatores de análise da qualidade estão precisão, diversidade e contexto, 

quanto mais tempo para produção, mais capacidade de se obter conteúdo aprofundado e com 

informações corretas. Seguindo esta lógica, o tamanho das equipes (cada vez mais reduzido) 

pode impactar diretamente na qualidade. Lacy e Rosenstiel (2015, p. 6, tradução nossa) 

apresentam esta probabilidade ao fazer uma comparação hipotética entre duas redações:  uma 
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com quinze e outra com dez repórteres. Segundo eles, na maior, “os jornalistas terão mais tempo 

para fazer e revisar seu trabalho, as possibilidades de experiência em checagens aumentarão, 

ampliando a probabilidade de produzir conteúdo com melhor capacidade de atender à 

comunidade e aos indivíduos que o utilizam”. 

À medida em que os jornalistas têm mais tempo para produzir e revisar seus trabalhos, 

aumenta sua expertise na área de cobertura, ampliando sua rede de contatos e experiência 

naquele nicho, segundo os autores. Assim, ampliam-se as possibilidades de oferecer informação 

realmente relevante para a comunidade à qual é voltada a publicação, site ou programa 

jornalístico. É como uma reação em cadeia: o jornalismo de qualidade oferece condições para 

que os cidadãos possam tomar decisões mais bem embasadas e tenham condições de perceber 

os abusos dos poderes. “O aumento da qualidade do jornalismo levará a melhores decisões dos 

cidadãos e maior responsabilidade do governo” (LACY; ROSENSTIEL, 2015, p. 9, tradução 

nossa). 

Por isso, os autores oferecem recomendações para garantir a qualidade da informação 

jornalística: diversidade, abrangência, profundidade, liberdade, responsabilidade e 

independência. Eles avaliam ser essencial oferecer diferentes pontos de vista, temas abordados 

e diversificação de tipos de mídia e de publicações em uma comunidade. Além disso, a 

abrangência de conteúdo deve se refletir nas fontes citadas, pontos de vista e temas. Os assuntos 

cobertos devem ter diferentes estilos e tamanhos, apresentando profundidade de análise. Por 

fim, o jornalismo de qualidade só se faz com responsabilidade social e independência editorial 

e de ação profissional.  

Diante do exposto neste capítulo, foram definidos dois grupos de indicadores para 

serem trabalhados nesta tese: Processo e produto (Contexto, Diversidade, Precisão, 

Checagem, Seleção de fontes, Autoria, Redação, Edição e correção) e Prática profissional 

(Carga de trabalho, Qualificação profissional, Normas éticas ou regulamentações da 

organização). O objetivo aqui foi criar uma lista de categorias de análise capazes de contemplar 

questões relacionadas às condições de trabalho dos jornalistas, suas escolhas editoriais e a 

relação entre os recursos e tempos disponíveis com o produto final. No capítulo seguinte, estes 

indicadores são incorporados à matriz unificada de indicadores desenvolvida para a tese. 
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4  DELINEANDO UM MODELO DE ANÁLISE DE CORRELAÇÃO 

 

Neste capítulo são apresentadas as principais definições e escolhas metodológicas para 

desenvolver o modelo de análise proposto nesta tese. A pesquisa é baseada em cinco fases 

distintas, nas quais são desenvolvidos indicadores, instrumentos de coleta de dados, modelagem 

de índices e escalas, análise e interpretação dos dados.  

Primeiro, é apresentado o perfil geral do trabalho com os autores que serviram como 

base para o desenvolvimento da lógica da análise e os instrumentos empregados para coleta de 

dados. Em seguida, é descrita a matriz unificada de indicadores, cujo referencial teórico é 

derivado dos Capítulos 2 e 3.  

Também são debatidos o processo geral de construção dos sistemas de índices e 

escalas e o de análise da relação, entre eles, por meio do Coeficiente de Correlação de Pearson. 

Por fim, é apresentada a modelagem inicial do modelo de análise durante a fase de pré-teste 

desta pesquisa. 

 

4.1  PERFIL DA PESQUISA 

 

Como apresentado nos capítulos anteriores, estudos sobre condições laborais no 

jornalismo são bastante difundidos em diferentes partes do mundo, inclusive no Brasil. Da 

mesma forma, qualidade jornalística também é tema de investigação exaustiva em pesquisas de 

nível nacional, binacional e transnacional. Esta pesquisa de doutoramento articulou duas 

escolas de investigações que podem ser consideradas consolidadas no campo dos Estudos do 

Jornalismo, porém, apresenta uma perspectiva diferenciada ou complementar ao buscar 

observar as correlações entre condições de trabalho e qualidade da informação veiculada à 

sociedade.  

Conforme Mellado (2010), na América Latina, estudos sobre papeis profissionais e 

condições de trabalho corresponderam ao quarto e quinto lugar de temas mais pesquisados por 

autores latino-americanos, em estudo realizado pela pesquisadora chilena entre os anos 1960 e 

2007. No que diz respeito aos papeis profissionais, a autora enfatiza que este tipo de 

investigação se vincula “a detecção de características, percepções e posturas éticas do jornalista 

frente a situações pontuais e pressões vinculadas ao seu trabalho” (MELLADO, 2010, p. 138, 

tradução nossa). Já os estudos de condições laborais do jornalista buscam compreender a 

satisfação profissional com o entorno de trabalho. Mellado destaca que, na América Latina, as 
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investigações estão focadas em questões físicas e materiais, como horários e salários, do que 

com “aspectos vinculados ao ambiente laboral, ao stress e ao bem-estar emocional” 

(MELLADO, 2010, p. 138, tradução nossa). 

O presente trabalho busca observar questões laborais relacionadas a aspectos não tão 

difundidos nas pesquisas sobre este tema focadas no jornalismo, mas essenciais para entender 

a qualidade laboral dos profissionais deste setor. O modelo de análise desenvolvido e testado 

nesta tese segue a linha de estudos sobre job quality. O objetivo é entender se a atividade 

profissional jornalística dos trabalhadores analisados oferece boas ou más laborais, ou seja, se 

são ou não precárias, e em qual nível está presente essa precariedade. 

 Portanto, o primeiro passo é entender o que é um bom emprego. Em seguida, busca-

se observar se há relação entre o espaço laboral e o desempenho do trabalhador e qual sua 

satisfação. Por fim, é analisado o produto jornalístico e avaliada qual a correlação entre 

condições de trabalho, desempenho e produto.  

De maneira geral, se buscou entender primeiro que aspectos do espaço laboral 

(ambiente de trabalho, segurança à vida, rotina e jornada) podem interferir na prática 

profissional, como escolhas editoriais e tomadas de decisão, diretamente relacionadas à 

qualidade da informação. Em seguida, se observou que elementos da performance profissional 

poderiam ser verificados no produto, além de outros dados ligados às estratégias 

organizacionais que impactam tanto na rotina diária quanto na delimitação do espaço e equipe 

para produção jornalística.  

Para isso foi desenvolvido um modelo de análise de correlação entre condições de 

trabalho e qualidade da informação jornalística. Ela é realizada a partir de dois sistemas de 

índices, que resultam nas escalas: “Qualidade Laboral dos Jornalistas” e “Qualidade Percebida 

no Produto”. Ambas apresentam uma espécie de nota para cada dimensão realizada. Assim, é 

possível verificar se um trabalho é bom ou ruim e se a qualidade do produto é boa ou não. A 

análise dos dados é realizada a partir de técnicas estatísticas para exploração dos dados e 

verificação do nível de correlação entre as duas dimensões estudadas, por meio do Coeficiente 

de Correlação de Pearson. 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, em que se persegue maior aproximação e 

familiaridade com o problema de pesquisa, a fim de apresentar aproximações entre precarização 

(condições de trabalho) e qualidade da informação jornalística, por meio de um modelo de 

análise específico para este fim. De acordo com Gil (1999, p. 46), este tipo de estudo possui 
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planejamento flexível, para atender aos “[...] mais variados aspectos relativos ao fato estudado”. 

Segundo o autor, este tipo de pesquisa também se ancora em diferentes técnicas e métodos de 

coleta de dados, com vistas a buscar a maior compreensão do problema em questão. “Este tipo 

de pesquisa é realizado quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre ele 

formular hipóteses precisas e operacionalizáveis” (GIL, 1999, p. 46).  

A diversidade de dados necessários para realizar a verificação da correlação proposta 

no modelo de análise exigiu o emprego de diferentes técnicas e métodos de pesquisa. A coleta 

de dados se baseou em instrumentos quanti-qualitativos, com a aplicação do survey junto aos 

jornalistas (BABBIE, 2003) e da análise de conteúdo (BARDIN, 1999; HERSCOVITZ, 2007) 

de produtos jornalísticos.  

O modelo de análise proposto segue a perspectiva dos estudos de job quality, em que 

são construídos sistemas de índices ou escalas para mensurar a qualidade do trabalho de 

determinados setores ou em análises comparativas entre países. “Qualquer indicador de job 

quality tem que estar estritamente limitado aos aspectos do trabalho que têm claro e direto 

impacto sobre o bem-estar dos trabalhadores” (BUSTILLO et al, 2011, p. 2, tradução nossa). 

Ainda conforme os autores, esse conceito está relacionado com características ligadas 

diretamente ao ambiente laboral e à performance do trabalhador, bem como questões 

contratuais, como vínculo e remuneração. Desta forma, ele agrega aspectos relacionados “[...] 

ao bem-estar dos trabalhadores, mas que não são características do trabalho que desempenham 

(como estado psicológico ou apoio social fora do trabalho), assim como conceitos que dizem 

respeito ao mercado de trabalho” (BUSTILLO et al, 2011, p. 3, tradução nossa).  

Trata-se de uma análise multidimensional em que diferentes indicadores se 

intercruzam para observar o mesmo fenômeno (ARENDS; PRINZ; ABMA, 2017). Eles 

perpassam questões como condições de trabalho, remuneração, perspectivas profissionais, 

exposição a riscos, qualificação, ambiente social relacionado ao trabalho, entre outros 

(BUSTILLOS et al, 2011; EUROFOUND 2012, 2014, 2017). “Um bom trabalho, como uma 

boa vida, consiste em várias dimensões que um indivíduo valoriza. A importância relativa 

dessas dimensões não é necessariamente a mesma para todos ou para a mesma pessoa em 

momentos diferentes” (CLARK, 2015, p. 4, tradução nossa).  

O estudo realizado pela Eurofound (2012) debate a necessidade de se buscar 

indicadores objetivos para analisar job quality, para que seja possível observar as dimensões do 

trabalho que afetam a vida dos trabalhadores envolvidos. Trata-se de uma dimensão social 

intrinsecamente ligada à vida dos indivíduos, as quais afetam e são afetadas pelas realidades 
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laborais que experimentam (ALVES, 2013a; 2013b). Porém, busca-se elementos estritamente 

relacionados à dinâmica laboral. “Embora as emoções sejam muito importantes e desempenhem 

um papel contributivo na validação de indicadores de qualidade no trabalho, as medidas de 

satisfação ou bem-estar no trabalho não são constitutivas da qualidade no 

trabalho” (EUROFOUND, 2012, p. 10, tradução nossa).  

Estas dimensões estão intrinsecamente vinculadas a análise da qualidade laboral, pois 

refletem o impacto dele no bem-estar dos trabalhadores, apesar de não serem diretamente 

medidas neste tipo de estudo. Assim como os estudos de job quality, a presente tese busca 

observar a percepção dos trabalhadores sobre diferentes dimensões do espaço laboral. Para isso 

são desconsiderados indicadores relacionados ao bem-estar psicológico e à satisfação geral, 

uma vez que carregam interferências de fatores alheios ao trabalho.  

Desde os anos 1990, o Eurofound desenvolve surveys sobre as condições de trabalho 

europeias, o European Working Conditions Survey (EWCS), em que é observada a qualidade 

do trabalho e do emprego. De acordo com Bustillo et. al (2001), este é um dos estudos mais 

consistentes e completos realizados no âmbito da União Europeia sobre job quality. Diferente 

de outras pesquisas analisadas pelos autores (de diversas linhas teóricas, instituições científicas 

e governamentais), o EWCS não busca apresentar informações para embasar estratégias sociais 

ou legais para o trabalho, mas desenvolver um panorama sobre os diferentes países que 

pertencem ao bloco. Em 2002 a instituição apresentou um quadro analítico de qualidade do 

trabalho e emprego desenvolvido a partir das pesquisas já realizadas (EUROFOUND, 2014).  

 

A estrutura enfatizava a multidimensionalidade da qualidade do trabalho – a atividade 
a ser realizada no local de trabalho – e o emprego – a relação (legal) entre trabalhador 
e empregador. Foram distinguidas quatro dimensões complementares: 1) emprego e 
segurança na carreira; 2) saúde e bem-estar dos trabalhadores; 3) habilidades e 
competências; e 4) reconciliação do trabalho e da vida privada (EUROFOUND, 2014, 
p. 3, tradução nossa). 

 

Desta estrutura derivam diferentes investigações e análises realizadas pela instituição, 

como o Trends in Job Quality in Europe (EUROFOUND, 2012). O estudo reúne os seguintes 

indicadores: ganhos, qualidade do tempo de trabalho; perspectivas, intrínseca qualidade do 

trabalho (EUROFOUND, 2012, 2017). Por se basear em um referencial teórico e empírico de 

longa data e ainda reunir indicadores afins à pesquisa aqui apresentada, se decidiu usar este 

estudo como ponto de partida para a formulação das perguntas integrantes do survey 
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direcionado aos jornalistas, assim como das variáveis que refletem o desempenho laboral do 

trabalhador.  

Foram verificados os conjuntos de indicadores criados e listadas as questões 

correspondentes a cada grupo de indicadores definidos para esta pesquisa. Aquelas ligadas aos 

objetivos da pesquisa foram adaptadas para o trabalho, de acordo com a matriz unificada de 

indicadores criada. Além disso, foram contemplados trabalhos sobre as condições laborais dos 

jornalistas, qualidade jornalística, saúde e ergonomia, bem como formuladas questões novas a 

partir do referencial teórico. O objetivo geral desta análise foi averiguar os trabalhos já 

existentes e como eles avaliavam as questões necessárias para o desenvolvimento desta tese. 

Com isso, foi possível formular questões quantitativas e qualitativas que tivessem como foco 

averiguar as rotinas e práticas jornalísticas, e seus possíveis reflexos no desempenho do 

trabalhador e sobre a qualidade do produto. 

 

4.2  ETAPAS DA PESQUISA 

 

O processo de análise de dados – tanto do pré-teste, quanto do piloto – contou com o 

emprego de técnicas estatísticas de análise inferencial e descritiva, para verificar a consistência 

interna das respostas, delimitar as variáveis a serem mantidas ou excluídas, analisar a 

composição dos índices e, por fim, fazer a análise do Coeficiente de Correlação de Pearson 

entre eles. Na sequência, foi realizada a triangulação dos dados para a interpretação. A análise 

final dos resultados para as conclusões do trabalho considerou tanto os dados quantitativos, 

quanto qualitativos presentes nos dois instrumentos de pesquisa. 

A proposta que será detalhada nos próximos capítulos é derivada de uma matriz 

unificada de indicadores6 desenvolvida a partir do referencial teórico exposto nos capítulos 

anteriores. Nela, são agregados indicadores das duas dimensões analisadas e que possuem 

 
6 Todo o trabalho teve como principal referencial teórico: precarização do trabalho  (DEJOURS, 1992; 2008; 

HARVEY, 1992; MÉSZÁROS, 2011a; 2011b; ALVES, 2013a; 2013b; STANDING, 2014; ANTUNES, 1999; 
2003; 2005; 2015; SENNET, 2015; DRUCK, 2011; DUBET, 2014), condições de trabalho e papeis dos 
jornalistas (SCHUDSON, 1981; ACCARDO, 1995; FIDALGO, 2008; GARCIA, 2009; WEAVER, 1998; 
REBELO, 2011; HELOANI, 2003; 2006; WEAVER; WILLNAT, 2012, 2014; MICK; LIMA, 2013; FIGARO; 
NONATO; GROHMANN, 2013; REIMBERG, 2015; ÖRNEBRING, 2016, 2018; MELLADO et al, 2016; 
MIRANDA, 2017; HANITZSCH; HANUSCH, 2017; HANITZSCH et al, 2019; DEUZE; PRANGER, 2019; 
LELO, 2019;ESSENFELDER, 2012), job quality (BUSTILLO et al, 2011; EUROFOUND, 2012), e 
qualidade do jornalismo (PICARD, 2000; MARINHO, 2011; MOMPART, 2013; ANDERSON, 2014; 
LACY; ROSENSTIEL, 2015; GUERRA, 2010; 2016; ROTHBERG, 2010).  
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alguma interconexão entre si. A delimitação deles se baseia no referencial teórico apresentado 

nos Capítulos 2 e 3. Na Figura 1, ela aparece na base da pirâmide, pois direciona o 

desenvolvimento de todas as demais fases do trabalho representadas na imagem.  

Em seguida, foram desenvolvidos dois instrumentos de coleta de dados a partir dos 

indicadores definidos: survey (BABBIE, 2003) e Protocolo de Análise de Conteúdo (BARDIN, 

1999). Para que fosse possível verificar a efetiva adequação deles para este estudo foi realizada 

uma fase de pré-teste, em que se desenhou o modelo de análise proposto, com o 

desenvolvimento dos sistemas de índices e escalas para avaliar a relação entre condições de 

trabalho e qualidade da informação, bem como aperfeiçoar os instrumentos de coleta de dados. 

Na sequência se executou a fase piloto da pesquisa, em que foi aplicado survey online não 

representativo com jornalistas brasileiros (de abril a junho de 2019) e análise de conteúdo 

(jornal impresso regional). Por fim, este trabalho contemplou a correlação piloto, em que se 

observou a efetividade do modelo de análise proposto, suas limitações e potencialidades.  As 

principais etapas do trabalho estão descritas na Figura 1. 

 

Figura 1 – Fases do desenvolvimento da pesquisa 

 
 

Fonte: Dados elaborados pela autora deste trabalho  
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4.2.1  Matriz unificada de indicadores 

 

O modelo de análise proposto nesta tese é baseado em uma matriz unificada de 

indicadores, a qual contempla as duas dimensões investigadas: qualidade jornalística e 

precarização do trabalho jornalístico. Para isso foram criadas duas tabelas independentes 

unificadas em uma mesma matriz, a fim de desenvolver instrumentos de coleta de dados que 

contemplem variáveis e indicadores para medirem as duas dimensões presentes neste estudo e 

que pudessem ser agrupadas e correlacionadas, para formar as escalas de qualidade do trabalho 

e do produto propostas7.  

O processo de composição dos índices se iniciou pela definição do que se compreende 

como precarização do trabalho do jornalista. A partir da bibliografia de base foi elaborada uma 

lista de condições de precariedade e precarização apontadas em estudos sobre perfis 

profissionais, condições de trabalho e precarização do jornalismo. Em seguida, sob a ótica dos 

estudos de job quality, foi construída a tabela de indicadores de condições de trabalho. Por fim, 

após observar quais os elementos laborais que afetam diretamente o desempenho dos 

trabalhadores e como eles estão relacionados com práticas jornalísticas diretamente ligadas à 

qualidade da informação, foram definidos os indicadores de qualidade jornalística. Assim, eles 

formam os seguintes conjuntos de indicadores: 

 

•  Qualidade jornalística: Processo e produto (Contexto, Diversidade, Precisão, 

Checagem, Seleção de fontes, Autoria, Redação, edição e correção) e Prática profissional 

(Carga de trabalho, Qualificação profissional, Normas éticas ou regulamentações da 

organização).  

•  Condições de trabalho: Dados demográficos (informações sociais e demográficas, 

como idade, gênero, cidade, tipo de mídia em que trabalha etc.); Renda e vínculos (tipo de 

vínculo, contrato, número de empregadores, renda, jornada, perspectiva profissional); Ambiente 

de trabalho (ergonomia e infraestrutura do ambiente laboral, adoecimento decorrente do 

trabalho, exposição a riscos e rede de suporte, intensidade e carga de trabalho); Prática 

profissional (funções e responsabilidade, escolhas editoriais, autonomia, qualificação e 

satisfação). 

 
7 O detalhamento teórico que justifica a composição dos indicadores foi descrito nos Capítulos 2 e 3, em que se 

discutiu os diferentes indicadores de condições de trabalho, precarização e qualidade do jornalismo.  
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Os dois conjuntos de indicadores foram fundidos na matriz unificada para que fosse 

possível, a partir disso, desenvolver instrumentos de coleta de dados com variáveis 

complementares e relacionadas com as duas dimensões avaliadas. A definição deles se deu a 

partir do referencial teórico e dos objetivos da pesquisa: 1) só foram delimitados indicadores 

que tivessem relação direta com as rotinas profissionais; 2) os indicadores precisavam resultar 

em variáveis que estivessem diretamente ligadas à equipe de reportagem, ou seja, que tivessem 

impacto direto nos jornalistas ou fossem resultado da ação direta dos jornalistas; 3) foram 

excluídos todos os indicadores que não pudessem ser medidos de forma objetiva, resultando na 

menor interferência possível do pesquisador sobre os dados; 4) foram excluídos aqueles que 

analisassem questões como posicionamento político, ideológico ou linha editorial dos 

indicadores de qualidade. Por mais que sejam elementos importantes do ponto de vista 

estratégico das rotinas profissionais, eles exigem um maior detalhamento qualitativo dos dados 

e outros elementos que acabam não relacionados diretamente ao ambiente laboral; 5) Da mesma 

forma, condições de trabalho apenas consideraram indicadores que fossem ligados às rotinas 

profissionais comuns de todos os perfis jornalísticos, não incluindo especificidades de cada tipo 

de mídia, o que pode ser contemplado em trabalhos futuros, dependendo dos objetos de estudo 

(QUADRO 2).  

 

Quadro 2 – Grupos de indicadores que formam a matriz unificada  
Matriz unificada de indicadores 

Dados gerais e demográficos Condições de trabalho Práticas profissionais 

Endereço Remuneração Procedimentos técnicos 

Dados pessoais Ambiente Laboral Procedimentos éticos 

Dados profissionais Segurança básica de vida Autonomia 

Perfil do empregador Rotina profissional Qualificação 

Perfil do produto Emprego 
 

 Satisfação  

 
Fonte: Elaboração nossa, a partir do referencial teórico 
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4.2.1.1  Descrição dos indicadores que compõem a matriz unificada 

 

A matriz unificada considerou então três grandes conjuntos de indicadores, divididos 

em grupos de subindicadores, detalhados a seguir. Por sua vez, cada subindicador comporta 

diferentes variáveis para medir a qualidade daquela dimensão estudada conforme o instrumento 

de pesquisa em questão – survey ou Protocolo de Análise de Conteúdo.  

 A matriz unificada foi desenvolvida para que pudesse servir tanto para analisar o 

sujeito jornalista, a partir de sua percepção sobre cada grupo de indicador, quanto o produto no 

qual foi realizada análise de conteúdo. Nem todas as variáveis podem ser aplicadas nos dois 

grupos empíricos, mas elas permitem fazer a análise de correlação e comparação entre os dois.  

A seguir, são descritos os conjuntos de indicadores, com seus grupos e subgrupos. A 

partir desta definição foi realizada a construção dos instrumentos de coleta de dados aplicados 

na fase de pré-teste e que serão descritos nos capítulos seguintes.  

 

4.2.1.1.1  Dados demográficos  

 

O primeiro conjunto, dados demográficos, contempla indicadores sociais para 

determinar o perfil do trabalhador, do empregador e do produto. Tais informações ajudam, 

principalmente, a segmentar as análises e contextualizar os resultados de acordo com os 

diferentes perfis participantes. Os indicadores aqui presentes resultam, em sua maioria, em 

variáveis qualitativas, ordinais ou nominais. Apenas os indicadores sobre o perfil do produto 

integram o índice geral de qualidade do produto. As demais não compõem nenhum índice 

•  Endereço: cidade e estado onde o jornalista entrevistado mora; no produto, local 

onde este é desenvolvido. 

•  Dados pessoais: informações sobre os jornalistas: idade, gênero, situação civil, 

raça/cor. No produto, a variável gênero é observada para analisar a diversidade da equipe.  

•  Dados profissionais: junto aos jornalistas são buscadas informações sobre função 

oficial contratada, tempo de empresa e tempo como jornalista profissional. Já no produto é 

analisado o expediente do veículo, para observar o quantitativo de funções presentes por edição, 

número de colaboradores fixos e temporários.  
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•  Perfil do empregador: para os jornalistas são apresentadas questões para responder 

às variáveis: nome da empresa, tipo de mídia, número de jornalistas na redação (pequena, média 

ou grande empresa). 

•  Perfil do produto: as variáveis presentes buscam delimitar o tipo de mídia, sua 

abrangência (local, regional, nacional ou internacional), circulação ou audiência em média, 

número de páginas (pode ser adaptado para intervalo de publicação ou tempo de duração).  

 

4.2.1.1.2  Condições de trabalho  

 

Neste conjunto de indicadores, o objetivo é entender o nível de precarização presente 

em diferentes aspectos da prática jornalística. Como premissa, são destacados apenas elementos 

que possuem direta interferência no bem-estar da pessoa durante sua rotina laboral, que podem 

afetar seu desempenho para melhor ou pior ou condições relativas ao local de trabalho e que 

gerem reflexos na vida fora dele.  

Com estes indicadores é possível desenvolver um sistema para avaliar: remuneração, 

ambiente laboral, segurança básica de vida, rotina profissional, satisfação com o trabalho e 

futuro. Juntos, estes cinco índices formam a escala de condições de trabalho, na qual é medido 

o nível de precarização do ambiente laboral definido como a análise das condições de trabalho: 

péssima, ruim, razoável, boa ou ótima. 

 

Remuneração: Este indicador foi formulado para verificar traços da precarização 

salarial (ALVES, 2013) entre os jornalistas entrevistados. Ele é aplicado apenas aos 

instrumentos de coleta de dados direcionados aos jornalistas e suas variáveis são: faixa salarial 

líquida em salários mínimos; capacidade de arcar com as despesas básicas mensais e tipo de 

vínculo. 

Ambiente laboral: Este indicador tem como objetivo observar a precariedade 

estrutural do ambiente de trabalho. Ele é pouco presente em estudos sobre perfis ou condições 

laborais, mas é um indicador-chave em pesquisas sobre job quality ou trabalho decente, pois 

ajuda a avaliar a qualidade da infraestrutura disponível, como ergonomia e recursos mínimos 

necessários para a execução da atividade diária. Como o objetivo aqui não é fazer um estudo 

ergonômico, foram listados três grupos de variáveis que têm influência direta no bem-estar 

físico dos trabalhadores de mídia e para a realização de suas atividades profissionais.  
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É aplicado somente nos instrumentos de coleta de dados voltados para os jornalistas e 

está subdivido em: 

•  Recursos espaço comum: variáveis buscam entender questões relacionadas à 

ergonomia do escritório no qual a pessoa trabalha, conforme a avaliação do entrevistado 

•  Recursos específicos para o trabalho: os jornalistas participantes avaliam 

equipamentos e softwares básicos utilizados no trabalho, porém, as variáveis aqui se referem 

àqueles de uso dos jornalistas e essenciais para a atividade profissional. 

•  Impactos da infraestrutura no desempenho: as variáveis aqui buscam observar como 

problemas estruturais físicos ou com equipamentos podem atingir o desempenho do 

profissional, gerando erros ou prejudicando a execução do trabalho.  

 

Segurança básica de vida:  Este indicador tem como objetivo verificar, de forma 

genérica, como o ambiente laboral impacta na saúde e na segurança dos sujeitos participantes. 

Ele ajuda a observar traços de precarização relacionados à insegurança da vida (HELOANI, 

2003; SENNET, 2015; ALVES, 2013; ANTUNES; 2010; 2015), porém, não se buscou 

aprofundar neste assunto uma vez que este tipo de análise exige seguir um protocolo 

psicológico dedicado a compreender o bem-estar dos indivíduos participantes. Para este 

trabalho, em específico, busca-se apenas observar os elementos menos subjetivos que são de 

responsabilidade direta da carga de trabalho ou do ambiente laboral. 

Estes subindicadores também são aplicados apenas em instrumentos de coleta de dados 

voltados para os jornalistas: 

•  Adoecimento: busca entender se a pessoa entrevistada já teve problemas de saúde 

decorrentes da prática profissional como jornalista. 

•  Exposição a riscos: lista dez variáveis sobre situações de risco ou abusos verbais e 

físicos relacionados à prática profissional.  

•  Suporte recebido: verifica quais tipos de suporte básicos obrigatórios segundo a 

legislação trabalhista ou convenções coletivas são recebidos pelos jornalistas. A presença 

parcial ou incompleta das variáveis deste subindicador representa um déficit de proteção social 

mínimo exigido em lei, o que representa um elemento de precariedade salarial do trabalho. 

 

Rotina profissional: Neste grupo de indicadores são contempladas variáveis que 

ajudam a observar a presença de diferentes tipos de precariedade laboral relativas à rotina do 
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trabalhador da mídia. Seguindo a categorização de precarização definida no capítulo 2, é 

possível avaliar aqui: multifuncionalidade e desvio de função; sobrecarga de trabalho; aumento 

da intensidade; jornadas extensas; flexibilização da jornada. O subindicador Carga de Trabalho 

possui variáveis que ajudam a observar traços da precariedade da rotina expressos no produto 

jornalístico analisado. Ele está subdividido em: 

•  Carga de trabalho:  neste subindicador são elencadas variáveis relacionadas a 

funções e responsabilidades dos jornalistas, que ajudem a compreender a demanda de trabalho: 

quantidade de conteúdos produzidos ao longo de um dia normal de trabalho; demandas 

profissionais executadas no tempo livre, em casa; número real de funções executadas no 

trabalho; quantidade de trabalhos diferentes, se a equipe aumentou ou diminuiu e a intensidade 

da atividade. Algumas variáveis deste subindicador também são aplicadas ao produto por 

permitir observar no expediente as funções executadas por uma mesma pessoa, assim como a 

presença de multifunção na atividade desenvolvida, bem como a média de conteúdos noticiosos 

produzida pela equipe de reportagem, que podem indicar aumento da carga de trabalho sobre 

repórteres e freelancers da reportagem. 

•  Jornada de trabalho: considera a média de horas trabalhadas ao longo de um dia 

normal; número de folgas ao longo de um mês; mudança de turnos; frequência de horas-extras 

e número de horas trabalhadas a mais em um mês, considerando como padrão os valores 

predispostos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para a profissão de jornalista, sem 

considerar contrato adicional (120 horas de trabalho mensais e uma folga a cada seis dias 

trabalhados). 

 

Satisfação profissional: Duas variáveis verificam o nível de satisfação com o trabalho 

atual e com relação ao futuro.  

 

Emprego: Busca entender a estabilidade e os tipos de vínculos.  

•  Vínculo: É caracterizado pelo tipo de vínculo de trabalho que a pessoa possui. Há 

duas variáveis para este subindicador: tipo de vínculo, em que é verificado se a pessoa atua com 

carteira assinada (CLT), é concursada, pessoa jurídica (PJ), microempreendedora individual 

(MEI), autônoma ou freelancer. A partir disso, as respostas são divididas em dois grupos, que 

formam nova variável: emprego protegido ou desprotegido, para facilitar a análise para 

composição da escala.  
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•  Quantidade de vínculos diferentes: Aqui o objetivo é verificar o número de trabalhos 

em que a pessoa atua.  

 

4.2.1.1.3  Prática profissional 

 

Agrega indicadores referentes à prática profissional e ao desempenho do trabalhador, 

como qualificação, escolhas de fontes, tipo de cobertura e princípios éticos e técnicos relativos 

ao trabalho jornalístico. Este grupo é utilizado para também ancorar o protocolo de análise de 

conteúdo aplicado aos produtos jornalísticos produzidos por profissionais participantes do 

survey.  

Do ponto de vista dos jornalistas, este conjunto de indicadores compõe os índices de 

desempenho profissional: escolhas editoriais; autonomia e qualificação, que juntos resultam na 

escala de desempenho profissional. Do ponto de vista do produto, variáveis deste conjunto 

formam os índices de qualidade percebida por edição, qualidade percebida na manchete, que 

reunidas resultam na Escala de qualidade percebida do produto. Portanto, este é considerado 

um grupo direcionado a avaliar a qualidade jornalística, observando aspectos relacionados à 

prática jornalística. É aplicado tanto para avaliar a percepção dos jornalistas sobre sua 

performance profissional como verificar no produto indícios de melhora ou piora da qualidade 

resultantes de ações e decisões praticadas pelos jornalistas envolvidos. 

 

Procedimentos técnicos: Neste grupo de indicadores, busca-se entender as escolhas 

dos jornalistas durante a apuração noticiosa, a seleção das fontes e a produção final dos 

conteúdos jornalísticos. Para tanto foram elencados indicadores que pudessem ser observados 

tanto a partir das escolhas editoriais dos jornalistas, quanto diretamente no produto, por meio 

da análise de notícias e da edição (no caso do jornal impresso).  

Assim, os primeiros três subindicadores são aplicados tanto em instrumentos de coleta 

de dados voltados aos jornalistas, quanto no Protocolo de Análise de Conteúdo, dedicado a 

avaliar o produto. Os últimos três subindicadores ficaram restritos ao produto, uma vez que se 

tentou buscar variáveis mais objetivas para os jornalistas, mas o pré-teste demonstrou que é 

necessário reavaliar as escolhas e parâmetros de análise dos itens.   

•  Cobertura: Variáveis buscam identificar qual o tipo de cobertura das matérias, 

quando se avalia o produto. Já para os jornalistas é solicitada avaliação sobre quais os tipos de 
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coberturas mais comuns, se presencial, à distância, mista etc., conforme a dinâmica de trabalho 

avaliada no grupo anterior.  

•  Seleção de fontes: As variáveis deste indicador seguem a mesma lógica do anterior: 

no produto são verificadas as categorias das fontes presentes no texto, os tipos de fontes citadas, 

quantas são apenas ilustrativas e, se de fato, é possível confirmar de que elas foram ouvidas 

pelo veículo analisado. Já aos jornalistas, são feitas questões que buscam identificar como se 

dá o processo de seleção das fontes dentro da dinâmica de trabalho avaliada no grupo anterior.  

•  Edição e correção: Neste grupo de subindicadores são observadas variáveis que 

ajudam a verificar elementos relacionados à edição e correção nos conteúdos avaliados e nos 

produtos como um todo: são contabilizados erros de digitação, concordância, de informação 

jornalística, presença de erratas etc. Já com os jornalistas busca-se entender qual a prática 

habitual no processo de edição de conteúdos, correção de erros e transparência do processo. 

•  Diversidade: Esta variável é apenas verificada junto aos produtos, uma vez que se 

observou ser difícil conseguir avaliações precisas relacionadas a este indicador a partir das 

variáveis definidas para o pré-teste. Desta forma, se buscou analisar este subindicador do ponto 

de vista mais estrito possível, considerando somente a presença ou ausência da diversidade de 

vozes nos conteúdos jornalísticos e da diversidade de equipe, a partir do expediente do veículo 

analisado.  

•  Contexto: Esta é uma variável mais subjetiva, mas que busca avaliar com respostas 

sim ou não a presença de elementos essenciais para apresentar o contexto de um conteúdo 

jornalístico para o público. São eles: contextualização, background e fatores-chaves.  

•  Autoria: Este subindicador também se aplica somente ao produto jornalístico. Aqui 

busca-se entender se há clareza sobre os responsáveis pelas produções jornalísticas, como isso 

evolui ao longo do tempo e de que forma os autores são apresentados nos conteúdos. Com este 

subindicador também é possível avaliar o esforço de apuração realizado nos conteúdos centrais, 

ao analisar a equipe envolvida na produção dos conteúdos.  

•  Repórter: Duas variáveis compõem este subindicador. O objetivo é verificar a 

sobrecarga de trabalho sobre este perfil profissional. Portanto, são questionadas a recorrência 

do trabalho de edição feito pelos repórteres da equipe, assim como da publicação. Apesar de 

demonstrarem grande consistência com o conjunto, estas variáveis não integram a escala de 

Qualidade Laboral dos Jornalistas por refletir uma condição do grupo editorial e não o indivíduo 

respondente. 
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Procedimentos éticos:8 Tenta entender se os participantes respeitam, minimamente o 

Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros e a presença de normalizações criadas pelas 

organizações jornalísticas.  

•  Manual de redação:  indicador apenas observado junto aos jornalistas, portanto, não 

contempla o Protocolo de Análise de Conteúdo. Ele busca compreender primeiro, se o veículo 

possui algum tipo de manual ou guia de orientação sobre ética jornalística e do conteúdo do 

veículo. Depois, se observa-se os casos em que não há este documento, se o jornalista o segue 

ou não. Depois disso, questiona-se se o profissional respeita os princípios éticos da profissão 

com frequência. 

•  Respeita a ética jornalística?: Esta questão é incluída no conjunto de variáveis 

relacionadas à edição e ajuda a compor este índice. Inicialmente, ele seria incluído num 

conjunto de variáveis agregado ao manual de redação, mas após análises de fiabilidade e 

correlação, definiu-se mantê-lo com o grupo Edição. 

 

Autonomia: Este grupo de subindicadores também é apenas aplicado aos instrumentos 

de coleta de dados junto aos jornalistas. De maneira geral, busca-se observar somente dois 

elementos constituintes da autonomia profissional, julgados mais relevantes para o estudo em 

questão pois também são apresentados como indicadores de job quality. Assim, não se busca 

fazer uma análise exaustiva do grau de autonomia e seus diferentes tipos, mas apenas verificar 

o nível de liberdade percebida pelos jornalistas em: 

•  Tomada de decisão: As variáveis aqui presentes buscam verificar o quão autônomo 

o profissional se sente para realizar ações básicas da sua prática laboral. como definir pautas, 

angulação de matérias e fontes a serem ouvidas.  

•  Influências sobre o trabalho: as variáveis tentam identificar a percepção dos 

jornalistas sobre o grau de interferência de diferentes agentes relacionados ao veículo 

jornalístico no qual trabalha, desde gestores até fontes.  

 

 
8 Neste ponto é importante considerar que há um certo desvio de fiabilidade das respostas, uma vez que os 

participantes podem sub ou sobrevalorizar seu comportamento ético. 

CONFERE COM ORIGINAL, cópia extraída de documento original de acordo com o Art. 5º do Decreto nº 83.936/79



98 

 

 

Qualificação: Neste indicador o foco é entender a qualificação formal e o treinamento 

para que a pessoa execute as funções para as quais foi contratada. Por isso, é dedicado apenas 

aos instrumentos direcionados para os jornalistas. Ele é dividido em dois subindicadores: 

•  Treinamento e preparo para a função: Aqui são elencadas variáveis que buscam 

entender se o trabalhador se sente preparado para as funções que executa, se atua em desvio de 

função e se recebe apoio organizacional para aprimoramento profissional.  

•  Educação formal: Este indicador é composto somente por uma variável, a qual busca 

observar o nível de escolaridade formal dos jornalistas participantes. 

 

4.2.2  Formação dos índices e escalas 

 

Para que fosse possível fazer a análise de correlação proposta foram desenvolvidos 

dois sistemas de índices, agrupado em duas escalas numéricas. Ambos são representados por 

valores numéricos entre zero e um (0 e +1) e são utilizados para “medir” a presença e o nível 

de precariedade laboral declarado pelos jornalistas participantes do survey, bem como para 

mensurar a qualidade observada ao investigar no produto. Essa mensuração ocorre por meio da 

pontuação resultante da média de todas as variáveis que compõem a escala.  

Para fazer este agrupamento foram realizados diferentes processos de análise de dados, 

detalhados nos capítulos referentes ao Pré-teste, Survey e Análise de Conteúdo pilotos. De 

maneira geral, as escalas foram derivadas de sistemas de índices construídos a partir dos grupos 

de indicadores presentes nos conjuntos Condições de Trabalho e Prática Profissional da matriz 

unificada.  

A composição das escalas também empregou processos de análise de confiabilidade, 

validação e correlação entre as variáveis que as integram9. Para avaliar a consistência interna 

entre as respostas que compõem cada escala foram realizadas diferentes fases de testes (as quais 

serão descritas nos capítulos correspondentes a cada etapa da pesquisa). Todas tiveram como 

ponto de partida a análise do índice de Alfa de Cronbach, o qual verifica a consistência interna 

de um questionário ou bloco de questões numéricas por meio da variação do grupo de respostas.  

 
9 Entre as referências que embasaram a análise dos dados para formação dos índices e testes de validação, 

confiabilidade e correlação estão: Vallejo (2010); Connolly e Sluckin (1971); Baxter e Babbie (2003); Babbie 
(2012); Cohen e Lea (2004). 
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Desta forma, a formação das escalas teve como premissa básica conservar o maior 

número possível de variáveis presentes nos instrumentos de coleta de dados – porém, apenas 

foram mantidas aquelas avaliadas com bom nível de consistência com o conjunto. O objetivo 

foi manter a diversidade de elementos presentes nas duas dimensões que compõem as escalas, 

mas evitar inconsistências nos dados gerais. Foa e Tanner (2012, p. 4, tradução nossa) afirmam 

que “uma seleção mais abrangente de indicadores melhora a capacidade de medir validamente 

todos os aspectos de um fenômeno, mas pode ser mais difícil para os leitores entenderem o que 

as pontuações do índice representam”. Esta constatação ocorreu durante o processamento 

inicial dos dados, na fase de pré-teste, em que foram formados seis índices diferentes. Por conta 

do grande número de valores, decidiu-se desenvolver as escalas gerais e apresentar a análise 

em dois níveis: agrupado e individual.  

A delimitação do número de variáveis depende do problema de pesquisa em análise e 

sua complexidade (VALLEJO, 2010; BABBIE, 2003).  “[...] Em geral, quanto mais 'confuso' 

o conceito e mais fracos os dados disponíveis, maior a probabilidade de que apenas um grande 

conjunto de indicadores possa capturar com precisão o constructo em questão” (FOA; 

TANNER, 2012, p. 4, tradução nossa). 

Considerando as questões acima, a delimitação das escalas de Qualidade Laboral dos 

Jornalistas (EQJL) e Qualidade Percebida no Produto (EQP) têm como ponto de partida 

diferentes sistemas de índices formados pelos conjuntos de indicadores definidos na matriz 

unificada. Por meio deles é possível avaliar o desempenho de cada elemento presente na escala. 

Em seguida, eles são agrupados para facilitar a visualização da pontuação do conjunto.  

De acordo com Crocker e Algina (2006), a escala é definida quando são atribuídas 

regras para criar o conjunto de valores de um sistema de medição de dados. No trabalho 

proposto, definiu-se como padrão um intervalo numérico específico para que fosse possível 

comparar e correlacionar as duas dimensões analisadas. Esse processo passou a ser delineado 

já durante a definição de indicadores, em que se manteve apenas aqueles que tivessem 

associações teóricas entre as duas dimensões analisadas. Com isso, foi possível atribuir o 

mesmo intervalo de valores para os dois instrumentos de pesquisa, pois medem elementos 

complementares, visíveis nas duas dimensões estudadas. Assim, o intervalo numérico oferece 

a possibilidade de comparar o desempenho de ambas, para então, verificar se há correlação, por 

meio de um mesmo tipo de dado: a pontuação numérica estabelecida como parâmetro de análise 

dos dados obtidos no survey e na análise de conteúdo.  
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Uma regra de dimensionamento estabelece um link ou regra de correspondência entre 
os elementos em um sistema de dados e os elementos no sistema de números reais. O 
sistema de números reais possui propriedades de ordem, distâncias iguais entre 
unidades e uma origem corrigida. Depois que os números foram atribuídos aos 
elementos em um sistema de dados, eles podem não mais possuir essas propriedades. 
Stevens (1946) identificou quatro níveis de escalas de medição (nominal, ordinal, 
intervalo e razão) que são distinguíveis em termos das propriedades do número real 
que se aplicam a elas. Os números em uma escala nominal não têm ordem 
significativa, unidades iguais ou origem fixa; números em uma escala ordinal têm 
apenas a propriedade da ordem; escalas de nível de intervalo têm ordem e distâncias 
iguais entre as unidades, mas sem origem fixa; escalas de nível de proporção têm todas 
as propriedades de números reais (CROCKER; ALGINA, 2006, p. 63, tradução 
nossa). 

 

O processo de delimitação das escalas propostas foi aprimorado ao longo de todo o 

desenvolvimento do modelo de análise. Primeiro, foi realizada a composição dos indicadores 

como elemento basilar para permitir a análise de duas dimensões complementares entre si, 

porém distintas no mundo do trabalho do jornalismo: condições laborais e práticas 

profissionais. Em seguida, o desenvolvimento dos instrumentos de coleta de dados (survey e 

Protocolo de Análise de Conteúdo) preconizou variáveis quantificáveis e que pudessem ser 

incorporadas em índices e escalas. Assim, foram priorizadas as variáveis quantitativas, 

enquanto as qualitativas presentes auxiliaram na estratificação das análises e na análise mais 

conjuntural dos resultados.  

A primeira escala, Qualidade Laboral dos Jornalistas (EQLJ), é baseada nas respostas 

dos profissionais a um survey. Portanto, traz a percepção dos jornalistas sobre o conjunto de 

variáveis que compõem o questionário. Elas resultam em dois índices: a) Condições de trabalho 

(que reúne variáveis para verificar indicadores sobre remuneração, ambiente laboral - 

infraestrutura e ergonomia, exposição a riscos, adoecimento - e rotinas profissionais - carga de 

trabalho e jornada laboral) e b) Desempenho profissional (ligado à  prática jornalística é 

constituído por variáveis que buscam verificar indicadores sobre: escolhas editoriais - 

cobertura, fontes e edição -, autonomia - liberdade para tomada de decisão e influências e 

qualificação). c) Um terceiro índice derivado do survey é o de Satisfação, mas não está incluído 

na EQLJ.  

O instrumento de coleta de dados que deu origem a EQJL é formado por questões 

qualitativas e quantitativas. Elas são chamadas de variáveis, pois reúnem “características que 

podem ser observadas (ou medidas) em cada elemento da população, sob as mesmas condições” 

(BARBETTA, 2006, p. 29). O primeiro grupo contempla, especialmente, aquelas questões 
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referentes ao conjunto de indicadores Dados demográficos e profissionais e verificam 

qualidades referentes ao estado civil, emprego e informações sociais.  

No segundo grupo, as variáveis são divididas em três tipos: discretas, contínuas e 

binárias. O primeiro representa questões mais objetivas sobre remuneração, jornada e carga de 

trabalho, em que é oferecida uma lista de valores para serem selecionados pelos respondentes 

em questões de múltipla escolha. Já as discretas são codificadas numericamente somente 

durante o processamento de dados. Elas resultam de perguntas produzidas por meio de escalas 

de atitude (VALLEJO, 2010), em que são apresentadas afirmações em perguntas matrizes para 

que os respondentes indiquem a frequência em que ocorre a ação descrita em cada frase. Sua 

codificação respeita a lógica de intervalo numérico definida para a construção das escalas. 

Neste caso, os valores considerados péssimos são representados por zero (0) e os ótimos por 

(4)10. Posteriormente, elas são somadas, os resultados normalizados (para 0 e 1) e valor 

resultante deste processo formam as variáveis integrantes do conjunto de dados que formarão a 

escala. Já as questões binárias são representadas por respostas entre sim e não, nas quais a 

codificação é sempre zero ou um (o valor negativo corresponde sempre à resposta que indica 

pior condição daquela variável). 

A segunda escala, Qualidade Percebida no Produto (QPP), é derivada do Protocolo de 

Análise de Conteúdo (PAC) desenvolvido também a partir da matriz unificada. Ela reúne 

variáveis referentes a indicadores de qualidade que possam estar ligados direta ou indiretamente 

ao ambiente profissional e à prática jornalística. Ela é formada por dois índices e mais três 

variáveis referentes às estratégias de negócio: a) Qualidade Percebida por Edição contempla: 

Apuração, Autoria, Diversidade, Correção e Edição e Carga de Trabalho; e b) Qualidade 

Percebida na Manchete possui: Autoria, Contexto, Apuração, Fontes, Diversidade e Correção 

e Edição.  

Este grupo acaba tendo um processamento mais simplificado pois é originado da 

análise do investigador sobre um conjunto selecionado de edições. Praticamente todas as 

variáveis são ordinais ou binárias. Apenas algumas questões relacionadas à manchete são 

qualitativas, pois buscam entender o contexto: síntese geral do conteúdo do texto, editoria e 

nome dos repórteres responsáveis. Esta última se transforma em uma variável ordinal 

 
10 Esta escala é uma adaptação da fase de pré-teste, em que os valores estavam invertidos: 0 significava melhor 

desempenho e 1, pior. Todo o questionário foi adaptado para que a ordem da escala tivesse uma variação mais 
lógica e, a partir da fase piloto, significasse: quanto menor a nota, pior o desempenho. 
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correspondente à quantidade de pessoas participantes da produção de cada texto. Já as demais 

ordinais correspondem ao número referente à quantidade de ocorrências dos elementos 

verificados em cada variável. As binárias correspondem a sim ou não, sendo que o valor 

correspondente ao pior desempenho é codificado como zero (0) e ao desempenho ideal, como 

um (1).  

De maneira geral, o modelo proposto permite analisar os dados de forma agregada e 

individual (BUSTILLOS et. al, 2011). É possível tanto verificar o desempenho de cada 

conjunto de indicadores, os quais constituem índices, quanto analisar o resultado de maneira 

agregada, por meio de escalas de Qualidade Laboral dos Jornalistas e Qualidade Percebida no 

Produto, em que se verifica a nota geral resultante da média de todas as variáveis que a 

compõem. Com a análise nos dois níveis (por índices e escala) é possível obter maior 

profundidade na verificação dos dados e observar quais elementos são mais relevantes para o 

resultado geral. Segundo Bustillos et al (2011), apenas a análise em nível individual permite 

verificar as compensações e intersecções entre cada variável, como funciona o equilíbrio entre 

cada elemento verificado.  

Essa verificação é possível no modelo de análise proposto porque após a fase de coleta 

de respostas, todos os dados quantitativos foram padronizados por meio da normalização 

numérica para que ficassem dentro de um intervalo entre zero (0) e um (1), o qual atua como 

uma espécie de nota para cada variável que compõe as escalas. Ou seja, quanto mais perto de 

zero, pior é a evolução, e quanto mais próximo do um, melhor é o resultado. Como padrão, 

considera-se que as pontuações entre 0,00 e 0,20 indicam desempenho péssimo; de 0,21 a 0,40, 

é ruim; entre 0,41 e 0,60, razoável; de 0,61 a 0,80, bom e entre 0,81 e 1,00, ótimo.  

Os valores considerados satisfatórios são aqueles acima de 0,60, pois passam a contar 

com menor presença de elementos com pontuação péssima, ruim ou razoável, ou seja, com 

menos indícios de precariedade laboral ou baixa qualidade. Mesmo assim, as classificações 

“Bom” não significam ausência de problemas de qualidade ou de precariedade laboral. Eles 

representam que, na média geral, a escala ou o índice atingiu um bom desempenho. Já os valores 

razoáveis são considerados aquém do ideal por certamente possuírem vários elementos com 

notas ruins ou péssimas ou, no conjunto, serem medianas. Já os valores indicados como ruins 

ou péssimos indicam presença integra ou quase total parte de precariedade laboral em todos os 

indicadores analisados, bem como de baixa qualidade do produto, desempenho ou satisfação. 

As escalas ajudam a perceber a média geral de cada dimensão analisada, bem como 

permitem fazer a análise de correlação entre elas. Contudo, cada índice recebe uma análise mais 
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aprofundada dos elementos que o compõem para então, qualitativamente, ser possível analisar 

os dados em profundidade e apontar se as relações observadas por meio de testes estatísticos, 

de fato, se demonstram factíveis para o caso estudado.  

Assim, é possível comparar o desempenho das duas dimensões por meio da pontuação 

observada e, ainda, verificar se há associação direta entre elas ou não. Essa estratégia garante a 

possibilidade de trabalhar com conjuntos de dados que sejam comparáveis e correlacionáveis 

de forma objetiva, permitindo buscar conexões que ajudem a entender se há tendência de 

possuírem alguma associação direta entre si ou não. 

 

 

4.2.3  Análise de correlação 

 

O modelo proposto busca relacionar as percepções dos jornalistas sobre sua prática e 

ambiente profissionais, com o resultado do produto desenvolvido por eles. Para isso é utilizada 

a análise de correlação entre as variáveis destas duas dimensões. O foco é verificar se 

indicadores de condições de trabalho estão relacionados em alguma medida com a qualidade 

do produto.  

Esse tipo de verificação ajuda a identificar a relação entre duas ou mais características 

de um problema de pesquisa, sendo ela positiva ou negativa. Trata-se, portanto, de uma medida 

numérica baseada na análise da variação dos dados e na tendência de associação entre eles: uma 

correlação positiva pressupõe que valores altos de uma variável acompanhem valores altos de 

outros, e valores baixos sigam a mesma direção de valores baixos. Quando ocorre uma 

associação negativa, ela ocorre no sentido inverso (CROCKER; ALGINA, 2008).  

 

Um coeficiente de correlação é um número único que nos diz em que medida duas 
características estão relacionadas. Ele nos conta até que ponto as variações na 
incidência de uma característica de uma população acompanham as variações em 
outra característica da mesma população. Com a ajuda de tal conhecimento, o cientista 
pode fazer previsões; e, além disso, ele pode controlar uma coisa manipulando outra 
(CONNOLY; SLUCKIN, 1971, p. 137, tradução nossa). 

 

De acordo com Barbetta (2006), esse tipo de análise é bastante utilizado em estudos 

exploratórios em que se busca verificar a presença e o nível de associação entre duas ou mais 

variáveis. Apesar disso, não é possível afirmar que uma correlação positiva ou negativa, mesmo 

que forte, signifique tendência de causa e efeito entre os elementos analisados. É preciso 
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aprofundar a análise com outros indicadores e análises conjunturais. Ou seja, “o estudo de 

correlação numérica entre as observações de duas variáveis é geralmente intermediário na 

análise de um problema” (BARBETTA, 2006, p. 254). 

Esse tipo de análise permite observar se dois elementos que acredita-se estarem 

relacionados possuem algum grau de associação e quão forte ele é. Existem diferentes tipos de 

análise de correlação bivariada (entre duas variáveis diferentes) e a determinação de qual 

método utilizado para verificar a associação depende do tipo de variável obtida e se possui linha 

de tendência linear ou não linear (COHEN, 2004).   

Nesta pesquisa, se utiliza o Coeficiente de Correlação de Pearson para explorar os 

dados e verificar a associação direta entre variáveis, pois ele permite verificar a correlação 

linear entre variáveis. De acordo com Baxter e Babbie (2012, p. 290, tradução nossa), esta “é 

uma das estatísticas paramétricas mais usadas na pesquisa em comunicação”. O Coeficiente de 

Correlação de Pearson (r) varia entre -1 e +1, sendo que quanto mais perto de -1 ou +1 mais 

forte é a correlação entre os elementos analisados, enquanto valores mais próximos de 0 

indicam fraca ou nula correlação.  

Para que ele possa ser analisado é preciso padronizar os dados coletados, a fim de que 

fiquem na mesma escala numérica (BARBETTA, 2006). Isto ocorre porque a correlação é dada 

a partir da análise da variação dos dados que indicam se duas variáveis seguem a mesma direção 

e são proporcionais entre si. Por isso, o modelo de análise proposto nesta tese definiu como 

escala padrão o intervalo entre zero e um.  

Baxter e Babbie (2012) definem como parâmetros de análise da correlação os 

seguintes valores: 0,10 significa fraca correlação; 0,30, correlação moderada e 0,50 correlação 

alta. Já  Conolly e Sluckin (1971, p. 154) definem esta escala como: menos de 0.20 é uma 

correlação leve, de tão pequena é considerada insignificante; entre 0,20 e 0,40, baixa correlação 

(demonstra uma pequena relação); de 0,40 a 0,70, correlação moderada em que há uma 

associação substancial; 0,70 a 0,90, é considerada como alta correlação e entre 0,90 e 1,00 

altíssima correlação, com relação entre variáveis considerada muito forte. 

Apenas observar os valores de correlação não é suficiente para investigar se ela, de 

fato, existe. É preciso verificar qual a probabilidade de significância da correlação, para 

descartar hipótese nula (BARBETTA, 2006) – simplificando, um resultado falso positivo. A 

probabilidade de hipótese nula é conferida quando o nível de significância (caracterizada pela 

letra p) é igual ou menor a 5% (p = 0,05).  De acordo com Victor e Paes (2010), um valor p 

pequeno, ajuda a assegurar a inexistência de hipótese nula, o que leva a verificar a possibilidade 
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da relação buscada. “Em outras palavras, diz o quão provável seria obter amostra como a que 

foi obtida, supondo que as diferenças observadas se devem ao acaso ou à variação natural das 

medidas” (VICTOR; PAES, 2010, p. 109). Conforme as autoras, são considerados valores p 

aceitáveis, aqueles menores que 0,05; 0,01 e 0,001. Eles são interpretados como “moderada, 

forte e fortíssima, respectivamente” (Locus citatum). Portanto, valores superiores a eles são 

considerados como hipóteses nulas, ou seja, não há probabilidade de haver correlação 

(CONOLLY; SLUCKIN, 1971; BARBETTA, 2006). 

O Coeficiente de Correlação de Pearson, ou produto-momento, não é suficiente para 

explicar a relação causa e efeito entre duas variáveis. Ele auxilia a entender, numericamente, se 

os valores de cada elemento seguem a mesma linha de tendência e qual sua força. “A correta 

interpretação depende sempre do problema em particular que está sendo investigado e o 

propósito para o qual o coeficiente está sendo calculado” (CONOLLY; SLUCKIN, 1971, p. 

154, tradução nossa).  Babbie (2012, p. 203, tradução nossa) defende que é necessário “[...] 

examinar todos os possíveis relacionamentos bivariados entre os vários itens considerados para 

inclusão em um índice, a fim de determinar os pontos fortes relativos dos relacionamentos entre 

os vários pares de itens”, para que seja possível inferir se existe a relação de causa e efeito entre 

eles.  

Nesta tese, o Coeficiente de Correlação de Pearson é utilizado como instrumento para 

explorar os dados, observar as interconexões entre as diferentes variáveis e definir os índices 

desenvolvidos. Ele permite ter uma noção aproximada da relação de causa e efeito entre os 

conjuntos de indicadores, mas a interpretação e inferência disso é feita a partir da análise de 

todo o conjunto observado e suas diferentes associações, sob a ótica do referencial teórico 

apresentado.   

 

 

4.3  SELEÇÃO DO CORPUS 

 

O objetivo do desenvolvimento do modelo de análise e sua aplicação não era buscar 

uma amostra representativa, nem de jornalistas, muito menos de veículos existentes no país. A 

pesquisa compreendeu, em primeiro lugar, o desenvolvimento de um modelo de análise de 

correlação entre condições laborais e qualidade da informação que permitisse verificar, de 

forma objetiva e quantificável, aspectos relacionados à precarização do trabalho, desempenho 
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profissional e qualidade do produto bem como analisar a correlação entre esses índices. Por 

isso, há dois grupos de dados essenciais que delineiam o corpus deste trabalho. O primeiro é 

formado pelas respostas de jornalistas trabalhadores de mídia brasileiros (rádio, TV, jornal 

impresso, online, revista). O segundo é obtido pelo conjunto de edições de um produto 

jornalístico selecionado a partir das respostas do survey.  

Na primeira fase, o pré-teste11 contou com a participação de sete jornalistas, quatro 

mulheres e três homens trabalhadores em empresas de mídia localizadas na cidade de 

Florianópolis (SC), em dezembro de 2018. Eles foram selecionados por serem considerados 

profissionais estáveis (com ao menos dois anos no emprego), atuarem em diferentes tipos de 

mídias e representarem os principais grupos jornalísticos sediados em Santa Catarina. Além 

disso, todos são considerados trabalhadores plenos ou seniores, com experiência profissional 

entre cinco e 15 anos. Eles atuaram como especialistas validadores do questionário survey.  

Na etapa piloto12, 117 jornalistas compuseram o corpus dessa fase. Eles foram 

selecionados de um grupo de 167 respondentes do survey online divulgado por meio de um link 

e e-mail entre os meses de abril e junho de 2019. A participação foi espontânea e a seleção 

randômica por meio da técnica de snowball (BABBIE, 2003).  

Ainda nesta fase, foi realizada a análise de conteúdo de um produto jornalístico que 

possuía empregados participantes do survey. O jornal regional selecionado fica sediado no Sul 

do país e foi representado no questionário por oito profissionais. O nome do veículo não será 

divulgado por respeitar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido presente no questionário 

em que há o comprometimento de não divulgar os dados pessoais, nem profissionais dos 

participantes.  

Com isso, procedeu-se a etapa de análise de conteúdo do produto selecionado. Foram 

analisadas quatro semanas artificiais, uma por: 2012, 2015, 2018 e 2019. A escolha dos 

números integrantes da amostra se deu de forma randômica, pela função de seleção aleatória 

do Excel. Além de cada edição foram verificados também os textos das manchetes de cada 

número. No total, foram verificadas 28 edições completas e o conteúdo de 28 manchetes. 

 

4.4  ESBOÇANDO A LÓGICA DO MODELO DE ANÁLISE: PRÉ-TESTE 

 

 
11 A descrição de todo o processo de análise do pré-teste está descrito no Apêndice E. 
12 O detalhamento desta etapa será descrito no capítulo seguinte. 

CONFERE COM ORIGINAL, cópia extraída de documento original de acordo com o Art. 5º do Decreto nº 83.936/79



108 

 

 

A primeira fase para o desenvolvimento do modelo de análise proposto foi o pré-teste 

(APÊNDICE E). Nele, foi realizada a aplicação do survey junto a um grupo reduzido de 

profissionais da mídia para observar a efetividade do instrumento, suas potencialidades e 

limitações. Em seguida, os dados coletados foram processados e analisados de acordo com a 

estrutura de modelo de análise proposta para a tese, a fim de verificar se era viável e replicável.  

No total, sete pessoas responderam ao questionário do pré-teste, em dezembro de 2018. 

O contato e convite para participação ocorreram por meio da rede de relacionamento da 

doutoranda responsável pelo estudo. Todos são jornalistas com mais de três anos na mesma 

empresa e atuam nas duas maiores organizações jornalísticas do estado de Santa Catarina, no 

Sul do Brasil.  

Participaram desta fase, quatro mulheres e três homens, dos quais, três trabalham com 

telejornalismo, dois atuam em jornal impresso e online, e uma trabalha exclusivamente com 

jornalismo online. Têm entre 25 e 40 anos e moram na cidade de Florianópolis. Parte dos 

participantes respondeu ao questionário online e outra parte presencialmente. O tempo médio 

de resposta foi de 20 a 30 minutos.  

A seleção deste corpus se deu pela proximidade de acesso aos respondentes, mas 

primeiramente devido à relevância da região em que vivem no contexto de precarização salarial 

da profissão. Santa Catarina é o estado com maior queda dos empregos formais da Família 

Profissionais de Jornalismo, entre 2013 e 2017, conforme a Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS)13.  

Nos três estados do Sul foram 1272 cargos fechados, o que representa 15% da 

população empregada no período analisado via CLT ou por regime estatutário. Apenas Santa 

Catarina teve uma redução de 17% ou 435 cargos fechados, sem reposição. Este foi o pior 

desempenho proporcionou do país no período analisado. A proporção de trabalhadores desta 

família na região em comparação com a população total também apresentou queda no período 

analisado: saiu de 17% do total para 16,36%. Seguindo a tendência brasileira, destacada na 

introdução deste estudo, repórteres e produtores catarinenses foram os perfis profissionais com 

pior desempenho em toda a região Sul.  

 
13 Apesar de não comportar todas as funções jornalísticas e apenas se referir ao emprego formal, este dado é 

bastante importante por ser a única fonte oficial em que há registro mais consolidado sobre esta variável da 
precarização salarial, a empregabilidade da categoria. Somado a isso, o presente trabalho tem como foco 
analisar as condições laborais do emprego formal dos jornalistas, uma vez que é a estrutura em que se pode 
buscar indicadores melhor definidos sobre rotina, legislação e perfil das empresas e trabalhadores.  
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Com essa análise, se confirmou a necessidade de fazer o pré-teste da coleta de dados 

e a modelagem do modelo proposto com jornalistas sediados em Santa Catarina. Os 

trabalhadores participantes foram tratados como grupo de especialistas que ajudou a validar os 

instrumentos direcionados para este grupo do corpus empírico.  

Para que o processo de testagem e validação dos instrumentos ocorresse foi realizada 

a seguinte dinâmica: três jornalistas responderam ao questionário presencialmente e quatro 

realizaram o processo online respondendo um formulário do Google Forms. Esta escolha foi 

definida após se perceber uma grande dificuldade de agendar um encontro presencial. Mesmo 

não se tratando de totais desconhecidos, os especialistas participantes tinham suas agendas 

muito flexíveis e os turnos de trabalho geravam adiamentos das entrevistas. Com isso já pode-

se perceber que o contato virtual ofereceria maior flexibilidade para os respondentes 

participarem da pesquisa.  

No grupo de especialistas que participou das entrevistas presencialmente estavam dois 

profissionais com experiência prévia em veículos jornalísticos nacionais, localizados no 

Sudeste brasileiro. Para eles foi solicitada uma avaliação das realidades encontradas nas duas 

regiões e como avaliavam sua evolução profissional. Os outros participantes atuaram toda sua 

vida profissional na capital catarinense e nas mesmas empresas. Para eles foi feita a mesma 

pergunta, mas pela perspectiva de profissionais que fizeram carreira no mesmo local. Em todos 

os casos se percebeu um aumento da intensidade e carga do trabalho, redução de equipes e 

menos tempo para produzir os conteúdos. Para quem respondeu ao questionário virtualmente, 

foi aberto um espaço para comentários em que se pediu a avaliação do formulário e sugestões. 

Após esta etapa se procedeu o processamento e a análise dos dados.  

O pré-teste do modelo de análise proposto se apresentou efetivo para dois objetivos 

específicos da pesquisa: 1) analisar o grau de precarização e 2) se há relação com desempenho. 

Faltou saber se ele é correlacionável com o produto, o que é verificado na segunda etapa da 

aplicação desta pesquisa, chamada de fase piloto, da qual saíram inferências sobre a viabilidade 

de replicabilidade do instrumento. Este foi um primeiro esforço para a construção do modelo 

proposto, o qual foi aprimorado e calibrado durante a fase seguinte, a qual também contou com 

a adaptação do Protocolo de Análise de Conteúdo (PAC) para adequação à escala definida nos 

procedimentos metodológicos e que permitisse avaliar a correlação entre as duas dimensões.  

  

CONFERE COM ORIGINAL, cópia extraída de documento original de acordo com o Art. 5º do Decreto nº 83.936/79



110 

 

 

5  FASE PILOTO: DESCRIÇÃO DO PROCESSO E RESULTADOS 

 

Nesta segunda seção é aplicado o modelo de análise apresentado na parte inicial da 

tese. Ela consiste na aplicação integral de todos os processos de coleta, processamento dos 

dados e criação dos índices e escalas e análise dos resultados a fim de observar se há ou não 

correlação entre as duas dimensões avaliadas.  

Neste quinto capítulo são descritos os processos de coleta e análise dos dados obtidos 

junto aos jornalistas participantes, bem como o detalhamento da definição dos sistemas de 

índices que deram origem à escala Qualidade Laboral dos Jornalistas. Por fim, são apresentados 

os resultados descritivos e de correlação entre condições de trabalho, desempenho e satisfação. 

O survey piloto teve como objetivo aprimorar o instrumento do pré-teste na fase inicial 

da pesquisa e finalizar a proposta do modelo de análise de correlação entre condições de 

trabalho e qualidade da informação. Este processo foi dividido em seis etapas: 1) adaptação do 

questionário; 2) Coleta dos dados 3) Saneamento e codificação dos dados; 4) Formação dos 

índices e escala e 5) descrição dos resultados e 6) análise da correlação entre as variáveis. 

Para garantir o sigilo das fontes, conforme acordado no Termo de Esclarecimento 

Livre e Esclarecido disponível na tela inicial do survey, não serão divulgados nomes nem de 

jornalistas, nem da empresa participante, apenas detalhes gerais que permitem conhecer o perfil 

geral do grupo.  

 

 

5.1  ADAPTAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DO PRÉ-TESTE 

 

O questionário do pré-teste foi adaptado a partir das análises dos resultados e das 

contribuições dos jornalistas. Foram mantidas as divisões das variáveis de acordo com os três 

conjuntos de indicadores presentes na matriz unificada, e a ordem das perguntas foi organizada 

para que ficassem agrupadas de acordo com os índices delimitados durante a modelagem da 

pesquisa. A estrutura também privilegiou os dados quantitativos para que permitisse padronizar 

as informações dentro do intervalo numérico entre zero (0) e um (1) definido para a composição 

dos índices de Condições de Trabalho e Prática Profissional, os quais resultam na Escala de 

Qualidade Laboral dos Jornalistas.  
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Esta etapa se iniciou logo após a conclusão do pré-teste, em fevereiro de 2019. Todas 

as variáveis foram avaliadas para reduzir o tamanho do formulário e tornar o instrumento mais 

coeso. Foram mantidos somente os elementos considerados indispensáveis para a pesquisa, 

excluindo as variáveis dúbias ou repetitivas, além daquelas em que havia baixa consistência 

interna com o conjunto ou que semanticamente não estavam totalmente adequadas aos objetivos 

da pesquisa. Com isso, foi possível reduzir o tempo de resposta para cerca de 15 a 20 minutos 

(o que se conseguiu) e ampliar a taxa de resposta.  

No total, 132 variáveis compuseram o questionário utilizado para coletar respostas 

junto a jornalistas profissionais de mídia. Praticamente todas eram obrigatórias, exceto nome e 

e-mail, que eram optativas a quem aceitasse oferecer estes dados para que a pesquisadora 

enviasse os resultasse e entrasse em contato para validação de informações, se necessário. 

Apesar de a obrigatoriedade das respostas ser um elemento que reduz a taxa de resposta, optou-

se por fazer isso para garantir que todas as variáveis fossem preenchidas por todos os 

participantes válidos. Como o foco era testar o modelo de análise com um grupo maior de 

jornalistas, esta foi a opção mais segura para evitar desvios gerados pela ausência de valores.  

A apresentação do formulário online solicita a concordância com um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A), no qual os participantes concordam 

participar da pesquisa mantendo suas identidades sob anonimato. Essa decisão foi tomada para 

proteger a identidade dos respondentes de possíveis retaliações ou prejuízos gerados por 

empregadores desgostosos com o resultado do trabalho. Além disso, o modelo proposto busca 

avaliar a precarização e a qualidade dentro do grupo participante, sem individualizar os sujeitos. 

Assim, divulgar as identidades não interessava ao estudo.  

O nome da empresa é solicitado como item obrigatório, porém, também há o 

comprometimento de não o divulgar. Esta variável foi incluída para que fosse possível checar 

informações sobre o perfil e porte da organização, bem como filtrar os veículos que poderiam 

integrar a análise de conteúdo para que fosse feita a correlação entre condições de trabalho e 

qualidade do produto.  

Todo o questionário foi formulado com variáveis que permitissem uma fácil 

compreensão das questões pelos jornalistas. Assim, apesar de a composição dos índices exigir 

uma codificação numérica, a escala criada para isso foi inserida somente no processo de 

codificação dos dados. O instrumento permite estratificar os resultados por tipo de mídia, porte 

de empresa, região, cidade, gênero e estado civil e escolaridade. O detalhamento das variáveis 

e códigos está disponível no Codebook (APÊNDICE B). 
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5.2  DELIMITAÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 

Foi mantido o esquema misto de variáveis: qualitativas e quantitativas. Para que fosse 

possível visualizar melhor as variáveis correspondentes a cada conjunto de indicadores e 

subindicadores da matriz unificada, foi aprimorado o esquema de siglas desenvolvido no pré-

teste (QUADRO 4).  

 

Quadro 4 – Siglas correspondentes a cada tipo de variável conforme matriz unificada  
Conjunto de indicadores Sigla Subgrupo de indicador correspondente 

Dados gerais D Informações demográficas 

Condições de Trabalho 

E Vínculo do emprego 

RE Remuneração 

RI Recursos e infraestrutura 

AS Apoio, saúde e segurança 

JT Rotina profissional: Jornada de trabalho 

CT Rotina profissional: Carga de trabalho 

EI Escolha editorial Intensidade 

Prática Profissional 

EC Escolha editorial cobertura 

EF Escolha editorial fontes 

EE Escolha editorial edição 

ER Escolha editorial repórter 

MR Manual de redação 

A Autonomia 

I Influências sobre o trabalho 

Q Qualificação profissional 

Satisfação profissional S Satisfação 

Fonte: Dados elaborados pela autora deste trabalho (2019) 
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O objetivo principal era contar principalmente com respostas de repórteres, produtores 

e editores de jornais impressos com redações online, em que houve reestruturação de equipes 

devido à adaptação da estrutura editorial nos últimos anos. A justificativa é simples: análises 

dos dados do emprego formal na indústria da mídia, segundo a RAIS indicaram que houve 

maior número de demissões de repórteres e produtores entre 2013 e 2017. Portanto, se 

pressupôs que os editores acabaram sofrendo acúmulo de funções devido a este movimento.  

O questionário desenvolvido traz questões que se aplicam às rotinas e práticas 

basilares do jornalismo, comuns a diferentes mídias, portanto, ele permite atender outros perfis 

fora da mídia tradicional. A participação desses profissionais fora da mídia ajudou no processo 

de análise do questionário para estudos futuros, pois os outros modelos de negócio e arranjos 

jornalísticos não hegemônicos demandam uma complementação do instrumento a ser 

selecionada de acordo com cada caso, para atender suas especificidades. 

O processo de seleção dos participantes se deu de maneira aleatória por meio da técnica 

snowball (BABBIE, 2003). A pesquisadora responsável pelo trabalho iniciou contatos com 

conhecidos nas cinco regiões selecionadas (Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Rio de 

Janeiro e Rio Grande do Sul14) e estes passaram a auxiliar a enviar os questionários para suas 

redes de contatos, assim como os entrevistados foram instigados a fazer o mesmo. A 

preocupação central desta fase era buscar a maior impessoalidade possível da pesquisadora com 

os entrevistados, para que estes não se sentissem melindrados em serem reconhecidos nas 

respostas. Apenas era feito contato pessoal com quem era considerado “evangelizador” do 

trabalho, ou seja, que iria ajudar a disseminar o conteúdo. Nesta etapa, um problema de saúde 

da pesquisadora exigiu reduzir o esforço de coleta de dados, o que pode ter se refletido no 

número final de respondentes.  

O survey foi aplicado entre 10 de abril e 15 de junho de 2019, mas ficou aberto para 

receber respostas até 15 de julho de 2019, quando as tabelas foram exportadas para o formato 

.csv e se iniciou o processamento dos dados. A forma de compartilhamento da pesquisa foi 

totalmente online, por meio de link gerado pelo Survey Monkey e e-mail para listas de contatos. 

Para isso foi criado um pequeno banner (APÊNDICE C) explicando a pesquisa e convidando 

para participar e compartilhar nas redes sociais.  

Houve uma tentativa de enviar o formulário via empresa de divulgação de releases, 

mas esta se mostrou uma estratégia com baixo retorno. Primeiro, vários e-mails da base de 

 
14 São os estados com maior desemprego de Profissionais do Jornalismo, segundo a RAIS. 
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dados da ferramenta contratada retornaram, segundo porque houve uma baixa taxa de abertura, 

o que já era esperado. Como se dispunha de poucos recursos e o tempo de dedicação para esta 

fase precisou ser reduzido, foi uma alternativa encontrada para conseguir chegar a todos os 

estados selecionados.  

Da mesma forma, foi mandado e-mail para todos os sindicatos de jornalistas do Brasil, 

a partir dos endereços de contato disponíveis no site da Federação Nacional dos Jornalistas 

(Fenaj). Somente quatro responderam informando que ajudariam na divulgação da pesquisa. 

Aos estados foco da divulgação foi feita ligação telefônica, sem sucesso para São Paulo e Rio 

de Janeiro, em diferentes tentativas.  

No total, 391 pessoas acessaram o formulário (nem todas começaram a responder); 

167 concluíram as respostas, resultando em 123 respostas de profissionais da mídia brasileira. 

Os outros são jornalistas, mas atuam fora da mídia. Após saneamento dos dados, a amostra final 

resultou em 117 jornalistas brasileiros trabalhadores da mídia. 

Isto demonstra que é necessário revisar o questionário, sua forma de aplicação e 

divulgação para o público-alvo. Percebeu-se que vários desistentes não se encaixavam no perfil 

da pesquisa: jornalista que atua em empresa de mídia. Outro ponto verificado é que vários 

respondentes informaram problemas para responder tudo de uma única vez: alguns precisavam 

parar para fazer outras atividades e, quando retornavam, tiveram que reiniciar o processo. 

Outros disseram terem tido problemas com a conexão da internet.  

O tempo de resposta ainda é bastante alto para a dinâmica da profissão, mas é 

importante ressaltar que se houver uma redução muito grande nas variáveis, a eficiência da 

criação dos índices será reduzida. O que se verificou na análise de dados é que se faz necessário 

incorporar questões. Assim, o instrumento pode ser refinado para futuros estudos. Verificou-se 

que algumas variáveis excluídas seriam relevantes, então, é importante reavaliar a forma de 

abordagem aos profissionais. Comparando o formulário desenvolvido com outros de estudos 

sobre job quality ou condições de trabalho dos jornalistas, o número de variáveis não é muito 

diferente da maioria dos principais trabalhos realizados.   

Outro ponto que se acredita poder interferir na taxa de resposta é a própria natureza 

das questões, especialmente aquelas sobre desempenho. Além disso, para que um estudo deste 

perfil seja representativo, é importante contar com uma equipe de investigadores maior e 

descentralizada, para poder alcançar as diferentes regiões brasileiras, bem como adaptar a 

análise dos dados conforme as especificidades socioeconômicas. (Como houve um problema 
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de saúde que impactou o trabalho da pesquisadora, esta é uma avaliação considerada incompleta 

porque a aplicação do instrumento não ocorreu exatamente conforme o planejado).  

 

5.4  SANEAMENTO E CODIFICAÇÃO DOS DADOS 

 

Após fechar o questionário para novas respostas se iniciou o processo de tratamento e 

codificação dos dados. Primeiro, eles foram exportados do Survey Monkey para uma planilha 

em formato .csv, a qual foi transferida para o software Google sheets. As 164 respostas 

completas foram separadas em dois grupos: trabalhadores na mídia e trabalhadores fora da 

mídia. Por conta do público-alvo deste trabalho se considerou somente o primeiro grupo, que 

inclui jornalistas de diferentes tipos de vínculo, mídias e estados brasileiros. Dos 123 

profissionais da mídia, seis foram excluídos da amostra final porque apresentavam baixa 

aderência ao conjunto: dois por morarem em outros países e os demais devido aos dados 

estarem inconsistentes. Portanto, trabalhou-se com dados de 117 jornalistas (o detalhamento do 

perfil é apresentado na sequência). 

Em seguida se procedeu o processo de codificação das variáveis na amostra 

selecionada. Para isso, os dados foram exportados ao software Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS). Todas as variáveis foram codificadas conforme o codebook, inclusive as 

qualitativas do grupo Dados Demográficos, pois assim fica mais fácil emitir os relatórios 

descritivos e de frequência. 

Em seguida foram feitas as primeiras análises de consistência interna das respostas, 

cálculos de ponderação e variação de dados. Nesta etapa, o objetivo era confirmar se havia 

anormalidades ou casos de desvios muito incomuns que pudessem prejudicar os resultados e 

comprometer a formação dos índices e da escala. Foram aplicados os testes de validação e 

consistência em todas as variáveis numéricas (ordinais e descritivas escalares), em que se 

verificou o índice de Alfa de Cronbach (representado pelo símbolo α). O resultado indicou boa 

consistência e nenhuma anormalidade no conjunto geral. 

 

5.4.1  Exclusão e reordenação de variáveis 

 

Para formar a Escala de Qualidade Laboral dos Jornalistas (EQLJ) e os respectivos 

índices que a compõem foi realizada verificação detalhada de cada grupo de variáveis conforme 

os conjuntos de indicadores determinados na matriz unificada. Primeiro, cada pergunta matriz 
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com variáveis agrupáveis passou por um teste de significância interna, no qual se observou o 

Índice Alfa de Cronbach de cada conjunto. Foram mantidas as afirmações que representavam 

razoável a alta significância interna dentro de cada grupo, ou seja, superior a 0,70 de Alfa de 

Cronbach. Porém, há algumas exceções detalhadas a seguir: 

Durante este processo foram excluídas as variáveis AS37 (Apoio psicológico), AS39 

(Seguranças) e AS40 (Fisioterápico/ortopédico), da pergunta matriz sobre Apoio recebido. 

Além de apresentarem baixa consistência entre si, se percebeu que somente três questões 

estavam diretamente relacionadas aos suportes exigidos aos jornalistas profissionais pelas 

convenções coletivas de trabalho firmadas entre empresas e sindicatos profissionais do Brasil: 

Jurídico (AS36); Equipamentos de segurança de trabalho (AS38) e Plano de Saúde (AS41). 

Juntos, eles formam o mínimo de itens de assistência de que um trabalhador formal necessita, 

conforme as regulações específicas para a profissão no Brasil. Este grupo apresenta consistência 

interna de 0,567, considerado insuficiente, mas ele foi mantido no grupo de variáveis para 

composição dos índices porque todas as que restaram apresentam alguma correlação positiva 

com alto nível de significância entre si.  

No grupo de indicadores Escolhas editoriais foram excluídas as variáveis EI78 (É 

comum não ter condições ou tempo suficiente para fazer a checagem do jeito que a pauta 

requer), EI84 (O tempo necessário para produzir e editar cada conteúdo é insuficiente), por 

estarem representando um valor que corresponde à intensidade do trabalho. Elas foram 

incorporadas no grupo de escolhas editoriais devido a sua similaridade com as afirmações deste 

grupo, mas as respostas que ambas oferecem ajudam a compreender a existência de deadlines 

apertados e falta de tempo para fazer o trabalho, variáveis do subindicador intensidade, 

conforme preconizado pela literatura de job quality e em estudos sobre precarização laboral que 

discutem a intensificação da jornada. 

Outras duas variáveis excluídas deste grupo de indicadores foram: ER89 (A edição é 

feita pelos próprios repórteres) e ER90 (A publicação é feita pelos próprios repórteres), por 

representarem afirmações relacionadas à redação como um todo e não com a prática do 

jornalista respondente. Juntas, elas apresentam alto nível de consistência interna e ajudam a 

perceber uma dinâmica da equipe editorial que afeta o trabalho da edição e publicação dos 

conteúdos, porém, elas não correspondem efetivamente ao indivíduo. Assim, foram separadas 

do grupo e analisadas durante a interpretação do conjunto dos dados.  
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5.4.2  Tratamento das variáveis 

 

5.4.2.1  Agrupamento e normalização de perguntas matriz 

 

Na sequência, as respostas codificadas (em um intervalo numérico entre 0 e 4) de cada 

grupo matriz foram somadas e normalizadas considerando o valor total máximo de cada grupo. 

A normalização seguiu o esquema representado abaixo, sendo que VC é o valor máximo 

possível pela soma das respostas por questão matriz, V? é o nome de cada variável da pergunta 

matriz, N é o resultado da soma das respostas de cada indivíduo, e NRM é o valor normalizado, 

o qual fica em uma escala entre zero (0) e um (1). 

 

VC = 4 x Total de variáveis na questão matriz 

N = (V? +V?+V?+V?+V?) 

NRM = (N-0) ÷ (VC - 0) 

 

Os resultados normalizados compuseram novas variáveis (QUADRO 5), 

representadas pelo nome do grupo precedido por AGR_ (agrupado). Estas variáveis integraram 

os índices, pois cada pergunta matriz agrupa diferentes afirmações para entender uma pergunta 

específica que depende do resultado do conjunto de respostas para ser respondida. 
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Quadro 5 – Variáveis resultantes do agrupamento de perguntas matrizes 
Nova variável Variáveis agrupadas para formar nova 

AGR_Recursos: 
mobiliário de escritório 
de uso comum 

- Iluminação (RI13) 
- Espaço entre as estações de trabalho (RI14) 
- Conforto e ergonomia de mesas e cadeiras (RI15) 
- Climatização do ambiente de trabalho (RI19) 

AGR_Recursos: 
equipamentos essenciais 
para a redação 

- Desempenho de computadores e teclado (RI16) 
- Softwares necessários para o desenvolvimento de minhas atividades (RI17) 
- Equipamentos que utilizo (câmeras fotográficas, impressoras, gravadores etc) (RI18) 
- Veículos (meios de transporte) usados pela equipe do jornalismo para o trabalho (RI20) 

AGR_Infraestrutura: 
impactos dos recursos no 
dia a dia 

- Já cometi erros por problemas relacionados à infraestrutura disponível no meu ambiente de trabalho (RI21) 
- Tenho dificuldade para desenvolver minhas atividades de forma satisfatória por falta de recursos necessários 
(RI22) 
- Perco trabalhos por problemas em equipamentos ou softwares (RI23) 
- As escolhas e decisões que tomo são influenciadas pela infraestrutura disponível (RI24) 

AGR_Riscos: ambientais 
e geográficos 

- Áreas de conflito armado (AS26) 
- Áreas de conflitos por terra (AS27) 
- Áreas de risco ambiental (deslizamentos, colapsos de edifícios etc) (AS28) 

AGR_Riscos: abuso 
físico, verbal ou sexual 

- Violência verbal (AS29) 
- Violência moral (AS30) 
- Violência física (AS31) 
- Violência sexual (AS32) 

AGR_Riscos: ameaças 
sofridas 

- Ameaças/intimidação de agentes de forças de segurança (AS33) 
- Ameaças/intimidação de integrantes de grupos ou facções criminosos (AS34) 
- Ameaças/intimidação a seus familiares (AS35) 

AGR_Apoio: suporte 
básico exigido pela 
convenção de trabalho 

- Jurídico (AS36) 
- Equipamentos de segurança de trabalho (adequado com a situação de risco em que atua) (AS38) 
- Plano de saúde (AS41) 

AGR_Leva trabalho pra 
casa 

- Fica em contato com a redação para finalizar trabalhos (CT70) 
- Faz contato com a redação para enviar pautas ou informações importantes (CT71) 
- Se comunica com fontes ou assessores por meio de redes sociais (CT72) 
- Interage com fontes e assessores por meio do WhatsApp (CT73) 

AGR_escolhas editoriais: 
cobertura 

- Maior parte do conteúdo que apuro/edito é sugerido por terceiros (assessorias, agências de notícias, sites 
institucionais) (EC74) 
- Informações oficiais de empresas/organizações/governos são publicadas sem rechecagem (EC75) 
- É comum as entrevistas serem feitas por telefone, e-mail, redes sociais ou WhatsApp (EC76) 
- É comum fazer coberturas à distância ao invés de mandar equipe in loco (EC77) 

AGR_escolhas editoriais: 
seleção de fontes 

- Priorizo fontes oficiais por considerá-las as mais importantes (EF79) 
- Entre facilidade de acesso e relevância/autoridade da fonte priorizo a primeira opção (EF80) 
- Prefiro quando a fonte envia materiais prontos, como depoimentos, vídeos ou citações, e não é preciso fazer 
entrevista (EF81) 
- Estudos e pesquisas divulgados são transformados em matérias sem consultar outras fontes (EF82) 
- O equilíbrio das fontes que cito nas minhas matérias (ou as quais edito/produzo) segue o tempo disponível para 
apuração, ao invés da profundidade ou diversidade necessárias (EF83) 

AGR_escolhas editoriais: 
edição 

- Caso faltem informações relevantes ou fontes essenciais, as razões disso não ficam explicitamente expostas nos 
conteúdos (EE85) 
- É comum perceber erros de digitação, construção textual, edição no conteúdo produzido e já divulgado (EE86) 
- Erros de informação publicados/veiculados demoram para serem corrigidos ou nem o são (EE87) 
- Valores e princípios éticos da profissão nem sempre são seguidos (EE88) 

AGR_autonomia na 
tomada de decisão 

- Escolher as pautas em que você irá trabalhar (A92) 
- Escolher qual o ângulo irá dar nas pautas a serem trabalhadas (A93) 
- Escolha das fontes que irá citar nas matérias produzidas (A94) 
- Para controlar e gerenciar seu próprio trabalho (A95) 

AGR_influências sobre o 
trabalho 

- Gestores/donos (I96) 
- Fontes (I97) 
- Anunciantes (I98) 
- Assessores de imprensa (I99) 
- Políticos ou seus representantes (I100) 

AGR_qualificação para a 
função 

- Sinto-me despreparad@ para as funções que desempenho (Q101) 
- Não sou suficientemente treinad@ para utilizar todos os equipamentos e softwares necessários (Q102) 
- Desempenho atividades que estão fora do escopo da função para a qual fui contratad@ (Q103) 
- Tenho dificuldades em me manter atualizad@ e aprimorar as habilidades necessárias (Q104) 

Fonte: Elaboração nossa a partir dos dados do survey 
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5.4.2.2  Normalização e cruzamento de dados para novas variáveis 

 

A normalização dos dados consiste em padronizar todas as variáveis que se espera 

integrar a Escala de Qualidade Laboral dos Jornalistas (EQLJ) dentro de um mesmo intervalo 

numérico (entre 0 e 1). No caso das questões binárias, elas já se apresentam neste formato e não 

necessitam processamentos adicionais: um (1) para a resposta que representa melhor condição 

de trabalho ou prática mais adequada; e zero (0) para a condição considerada pior. Elas já são 

normalizadas devido ao padrão pré-definido, assim como aquelas que apresentam três opções: 

a mais negativa é considerada zero (0,00), a intermediária (0,50) e a mais positiva conforme a 

pergunta (1,00).  

No caso das variáveis ordinais, a normalização se deu considerando os valores mínimo 

e máximo em cada grupo de respostas. Elas resultaram em novas variáveis nomeadas com 

iniciais NRM_(Normalizado). Como não há uma base padrão para determinar qual o valor 

ideal de cada variável ordinal, esta foi a forma que se encontrou para conseguir colocar todos 

os valores dentro do mesmo intervalo numérico (entre zero e um).  

A equação usada tem NRM representado como o resultado normalizado, V? é valor 

da variável a ser normalizada, Vmenor é o valor mais baixo do conjunto de respostas da 

variável, e Vmaior, o valor mais alto: 

 

NRM = (V? - Vmenor) ÷ (Vmaior - Vmenor) 

 

Por fim, o último processo antes da formação dos índices foi o cálculo de ponderação 

e variância de dados que precisavam deste processamento. Foi empregado para analisar: a) 

quantificar o número de funções realizadas por um mesmo trabalhador em uma jornada normal; 

b) observar a real carga horária trabalhada em um mês; c) precisar a real carga de trabalho 

adicional de cada sujeito participante da pesquisa; e d) entender qual a produtividade média de 

cada trabalhador.  

Os resultados foram agregados em novas variáveis e depois normalizados. Abaixo os 

cálculos realizados são descritos e justificados: 

 

a) Função real (CT113): Esta nova variável representa a quantidade de funções 

diferentes praticadas por um mesmo indivíduo em um dia normal de trabalho. Ela ajuda a ter 

uma noção da presença de multifuncionalidade e sobrecarga de trabalho dos sujeitos 
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participantes, bem como pode ajudar a entender qual cargo oficial acaba tendo mais desvio de 

função.  

Todas as variáveis entre CT42 e CT62 foram somadas. Cada variável representa um 

cargo diferente dentro do trabalho jornalístico (cada um com variadas atribuições). A 

codificação teve como objetivo apenas indicar a presença ou ausência daquela atividade na 

prática do trabalhador. Assim, foram usados os códigos 0 e 1, em que o valor nulo indica a não 

realização daquela função, enquanto aquelas codificadas com 1 são executadas pelo 

profissional. O resultado final indica o real número de funções desenvolvidas por uma mesma 

pessoa em um dia normal de trabalho, sendo possível avaliar se há ou não acúmulo de função, 

portanto, a variável foi nomeada como Função Real.  

Para fins de composição dos índices, esta variável precisou de um tratamento 

adicional. Como ela caracteriza a presença de multifunção conforme a quantidade de atividades 

realizadas num dia normal pelos entrevistados, foi preciso delimitar uma gradação entre o 

melhor e o pior caso verificado.  

Segundo os dados coletados, o número de atividades desenvolvidas em um dia normal 

de trabalho varia entre uma e 18 funções diferentes, considerada aquela para a qual o sujeito foi 

contratado oficialmente e as extras desenvolvidas pela mesma pessoa. Com isso, se verificou 

que a multifuncionalidade é a regra do grupo analisado e seria necessário “nivelar” os 

indivíduos conforme o grau de multifuncionalidade. Foram definidos cinco grupos de 

respondentes, segundo o intervalo numérico definido para os índices e escalas deste trabalho: 

1 função (4); 2 a 3 funções (3); 4 a 5 funções consecutivas (2);  6 a 7 atividades diferentes 

executadas pela mesma pessoa (1); oito a 18 funções (0). Estes dados foram normalizados para 

se adequarem à escala definida do trabalho e, assim, poderem compor os índices. 

 

b) Carga horária mensal (JT114): O foco desta nova variável é entender, de fato, 

quantas horas o profissional participante do survey trabalha em um mês. Isto foi necessário 

porque apenas as variáveis Hora média trabalhada em um dia normal e a quantidade de folgas 

mensais não permitiam fazer esta análise. Além de possuírem medidas diferentes (dia e mês), 

o que realmente interessa para o estudo em questão é saber a real jornada de trabalho, que só 

pode ser medida ao se considerar a relação entre hora trabalhada e número de dias de descanso 

num mês corrido. 
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Primeiro foi preciso entender qual o número de dias trabalhados por pessoa em um 

mês. Isto se definiu fazendo subtração do número de dias em um mês calendário (30) pela 

quantidade de folgas mensais indicadas por respondente. Na sequência, o número de dias 

trabalhados num mês foi multiplicado pela média de horas trabalhadas por dia. Assim, é 

possível saber exatamente quantas horas mensais, em média, cada indivíduo trabalha. A 

equação para esse cálculo é:  

 

N = (30 - Folgas) x Hora trabalhada por dia 

 

Da mesma forma que na variável anterior foi necessário categorizar os valores desta 

variável antes que eles fossem normalizados para a formação dos índices. Caso mantivesse o 

padrão adotado nas demais variáveis, os resultados apresentariam a falsa ideia de que há uma 

boa nota nesta variável, enquanto na verdade o desempenho é bastante negativo. Isto ocorreria 

porque a normalização tem como ponto de corte os maiores e menores números e, no caso da 

carga de trabalho mensal, há pessoas com valores bastante altos, o que leva a falsear casos de 

jornada acima do permitido pela legislação.  

Neste ponto foram usados como medida de corte as cargas horárias presentes na 

legislação trabalhista brasileira de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

Primeiro, se definiu que as jornadas aceitáveis seriam aquelas permitidas pela norma vigente. 

As jornadas foram classificadas conforme os códigos estabelecidos para a tese (0 a 4, que depois 

de normalizados, ficam entre 0 e 1): entre 120 e 150 horas mensais, ou cinco diárias (4); de 151 

a 210 horas por mês ou até sete horas por dia (3); entre 211 a 270 horas mensais, ou seja, até 

nove horas por dia - duas horas-extras (2); de 271 a 300 horas mensais, até 10 dez horas de 

trabalho por dia (1); e entre 301 e 364 horas mensais, ou seja, acima de 11 horas de jornada 

diária (0). 

Após esta codificação, os dados foram normalizados e compuseram a Escala de 

Qualidade Laboral dos Jornalistas.  

 

c) Horas-extras mensais (JT115): No caso desta nova variável, o objetivo foi buscar 

uma padronização para poder analisar a escala de trabalho. Como há diferentes perfis de 

trabalhadores e vínculos, é difícil compreender quem, de fato, trabalha acima do que é 

considerado “aceitável”. Como os jornalistas possuem uma cláusula específica de trabalho 
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dentro da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), esta base legal foi usada como parâmetro 

para definir a variável horas-extras mensais.  

De acordo com a legislação, um jornalista deve trabalhar até 120 horas mensais, o que 

corresponde a no máximo, trinta horas semanais, seis dias por semana. Por lei, é obrigatório 

existir uma folga semanal. O mesmo documento permite um adendo de mais 20% na carga 

horária, ampliando para sete horas diárias ou 42 semanais, desde que haja um aumento na 

remuneração. Por não ser possível confirmar quais trabalhadores formais possuem contrato 

adicional com acréscimo na remuneração, já que os pisos salariais diferem conforme o estado 

e, em alguns casos, por cidade ou tipo de mídia, se decidiu usar a regulação padrão. Da mesma 

forma, um trabalhador informal já possui um vínculo mais precário, logo, se sua jornada é muito 

superior à média legal, sua condição fica ainda mais fragilizada. 

Assim, as horas-extras mensais são calculadas a partir da subtração da média de horas 

mensais pelo número de horas definido na legislação. Esta variável é formada pela seguinte 

equação: 

 

N = Média de horas mensais - 120 

 

Como esta variável deriva da anterior, ela não compõe o índice. Por outro lado, é 

importante para entender a carga de trabalho por meio do número de horas-extras observado 

nos dados coletados. 

 

d) Produtividade (CT116): Esta variável busca compreender qual a média de 

conteúdos jornalísticos produzidos ou editados pelos sujeitos por hora trabalhada. Ela permite 

apenas ter uma noção aproximada da pressão sobre o trabalhador a partir dos valores indicados 

por participante. Não há como precisar qual o número mínimo de trabalhos diários é aceitável 

em uma boa condição laboral, porque disso depende o perfil da atividade, do trabalhador, o tipo 

de pauta etc. Porém, conforme Picard (1998), quanto maior a produtividade, menor é a 

dedicação para um mesmo conteúdo o que pode levar a uma queda da qualidade devido à baixa 

dedicação aos processos de apuração, redação e edição dos conteúdos. Por este motivo, a 

variável foi criada.  

O valor é obtido a partir da ponderação da Quantidade de matérias média em um dia 

normal pela Média de horas trabalhadas num dia, conforme a equação: 
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N = Matérias ÷ Horas trabalhadas 

 

Este dado ajuda a ter uma ideia da carga de trabalho sobre o indivíduo, mas nem 

sempre uma baixa produtividade corresponde a uma baixa carga laboral. Nos dados coletados 

há casos de mesmo número de conteúdos diários declarados por alguém com expediente de dez 

horas por dia e de quem tem expediente de cinco horas diárias. O segundo caso apresentará 

maior produtividade média por hora, porém o primeiro precisa de mais tempo de vida na 

execução do mesmo trabalho.  

A ponderação real da carga laboral desses dois sujeitos demanda outros indicadores 

que precisarão ser repensados e atualizados em futuros estudos. A variável é válida e relevante 

para ter uma noção da carga de trabalho, mas não comporá o índice por ser imprecisa e 

demandar análises mais aprofundadas entre diferentes variáveis, considerando a especificidade 

dos diferentes perfis presentes na amostra. 

 

e) Vínculo conforme estabilidade: Esta variável foi criada para que fosse possível 

dividir os diferentes tipos de vínculos em dois grupos e facilitasse a análise dos dados, de acordo 

com seu perfil. Concursado e CLT integram a categoria “emprego protegido”. Autônom@, 

Freelancer; Microempreendedor individual (MEI) e Pessoa Jurídica (PJ), são categorizados 

como “emprego desprotegido”. O detalhamento desta classificação está descrito nos resultados. 

No Quadro 6 é possível verificar o resultado do processo de tratamento e normalização de 

variáveis para composição dos índices e escala. 
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Quadro 6 – Variáveis criadas novas e as que foram normalizadas para composição dos índices  
Variáveis novas criadas após processamento dos dados 

E5 Vínculo conforme estabilidade 

JT114 Total de horas trabalhadas por mês 

JT115 Horas extras mensais 

CT113 Função real 

CT116 Produtividade diária 

Variáveis normalizadas para a escala adotada 

NRM_RE10 NRM_Remuneração 

NRM_EI78 
NRM_É comum não ter condições ou tempo suficiente para fazer a checagem do jeito 
que a pauta requer 

NRM_EI84 NRM_O tempo necessário para produzir e editar cada conteúdo é insuficiente 

NRM_CT113 NRM_Função real 

NRM_CT116 NRM_Produtividade diária 

NRM_JT63 NRM_Horas trabalhadas por dia 

NRM_JT115 NRM_Horas extras mensais 

Fonte: Elaboração nossa a partir dos dados do survey  
 

 

5.5  FORMAÇÃO DA ESCALA QUALIDADE LABORAL DOS JORNALISTAS (EQLJ) 

 

Com todos os grupos de respostas saneados e codificados, se procedeu novamente à 

análise de consistência interna de todo o questionário, em que foram listadas as variáveis 

quantitativas de cada conjunto de indicadores. Em seguida, se verificou separadamente as 

consistências internas dos conjuntos Condições de Trabalho e Desempenho Profissional e 

foram excluídas as variáveis que apresentam variância negativa ou em desacordo com cada 

grupo. 

Para delimitar as variáveis que comporiam a escala Qualidade Laboral dos Jornalistas 

(EQLJ) se observou os seguintes critérios: a) aderência com os indicadores e o referencial 

teórico utilizado sobre jornalismo, precarização e job quality; b) correlação com as demais 

variáveis no conjunto. Foram mantidas na escala apenas as variáveis com consistência interna 

acima de 0,70 (TABELA 1) e com correlação significativa com ao menos outras duas variáveis 

de seu grupo visualizadas por meio da Análise de Correlação de Pearson. 
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Tabela 1 – Variáveis mantidas para composição da Escala Qualidade Laboral dos Jornalistas 

Variáveis selecionadas após teste de confiabilidade 

Variável 

Média de 
escala se o 
item for 
excluído 

Variância de 
escala se o 
item for 
excluído 

Correlação de 
item total 
corrigida 

Alfa de 
Cronbach 
se o item 

for 
excluído 

Subgrupo de 
indicadores Índices 

NRM_Remuneração 11,5161 5,88 0,185 0,747 

Remuneração 

Condições de 
trabalho 

Salário paga despesas? 11,3918 4,962 0,386 0,737 

AGR_Recursos: mobiliário de escritório de uso 
comum 11,2331 5,531 0,505 0,731 

Recursos e 
infraestrutura 

AGR_Recursos: equipamentos essenciais para a 
redação 11,2737 5,591 0,463 0,734 

AGR_Infraestrutura: impactos dos recursos no dia a 
dia 11,2128 5,645 0,453 0,735 

AGR_Riscos: ambientais e geográficos 10,9473 5,916 0,144 0,749 

AGR_Riscos: abuso físico, verbal ou sexual 11,0611 5,706 0,347 0,740 

AGR_Riscos: ameaças sofridas 10,9445 5,819 0,272 0,744 

Apoio, saúde e 
segurança 

AGR_Apoio: suporte básico exigido pela 
convenção de trabalho 11,2978 5,588 0,194 0,751 

Adoecimento 11,3661 5,084 0,322 0,746 

Evolução equipe 11,5713 5,753 0,131 0,754 

Rotinas 
profissionais: 
carga de 
trabalho 

Intensidade 11,6055 5,625 0,215 0,748 

NRM_É comum não ter condições ou tempo 
suficiente para fazer a checagem do jeito que a 
pauta requer 11,4473 5,298 0,573 0,722 

NRM_O tempo necessário para produzir e editar 
cada conteúdo é insuficiente 11,4281 5,436 0,501 0,729 

NRM_Função real executada 11,3213 5,627 0,182 0,752 

AGR_Leva trabalho pra casa 11,4131 5,736 0,196 0,748 

NRM_Horas trabalhadas por mês média 11,2465 5,542 0,242 0,746 

Rotinas 
Profissionais: 
jornada de 
trabalho 

AGR_escolhas editoriais: cobertura 11,364 5,838 0,238 0,745 

Escolhas 
editoriais 

Desempenho 
Profissional 

AGR_escolhas editoriais: seleção de fontes 11,2674 5,713 0,448 0,738 

AGR_escolhas editoriais: edição 11,1941 5,662 0,426 0,736 

AGR_autonomia na tomada de decisão 11,1658 5,652 0,354 0,738 

Autonomia AGR_influências sobre o trabalho 11,2102 5,669 0,311 0,740 

AGR_percepção sobre qualificação para a função 11,1658 5,595 0,437 0,734 Qualificação 

AGR_autoavaliação sobre satisfação com o trabalho 
e futuro 11,802 6,055 0,426 0,750 Satisfação Satisfação 

Fonte: Elaboração nossa, a partir dos dados processados pelo software SPSS 
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No Índice Condições de Trabalho estão presentes 17 variáveis que permitem observar 

diferentes aspectos do espaço laboral dos profissionais participantes. Ele é resultado da média 

das notas que definem remuneração, recursos e infraestrutura, exposição a riscos, apoio 

fornecido pela empresa, adoecimento e rotina profissional, definida pela carga de trabalho e 

jornada de trabalho.  

Já o índice Prática Profissional busca apresentar uma avaliação sobre a performance 

do trabalhador a partir de sua autoavaliação, em seis variáveis resultantes de perguntas-matriz. 

Assim, são congregadas as variáveis referentes às escolhas editoriais: cobertura, fontes e 

edição; autonomia e influências sobre o trabalho e qualificação profissional. Manual de 

Redação e Repórter foram excluídos por não apresentarem consistência com o grupo geral de 

variáveis do conjunto, mesmo tendo uma consistência interna adequada com a média.  

Por último, o Índice Satisfação profissional congrega somente duas perguntas. Verifica 

a satisfação do trabalhador com sua atividade atual e com os planos para o futuro. Isto é, 

expressa o sentimento do profissional com relação às suas perspectivas de trabalho e futuro. 

Ele foi excluído da composição da Escala Qualidade Laboral dos Jornalistas por ser avaliado 

como relevante para a análise geral dos dados, mas inconsistente com o perfil da escala. É uma 

autoavaliação que exige maior detalhamento de questões para poder verificar quais elementos 

ligados à satisfação do trabalhador realmente estão relacionados direta ou indiretamente com 

as rotinas e práticas profissionais. Os níveis de satisfação também são afetados por outras 

dimensões da vida, como família e saúde. 

Além disso, a média geral deste terceiro índice é superior à dos demais e pode gerar 

ruído no resultado final da escala, mascarando possíveis resultados negativos. No teste de 

confiabilidade pelo índice de Alfa de Cronbach, a exclusão deste item não gera qualquer 

alteração para a consistência interna do conjunto de índices escolhidos para formar a Escala de 

Qualidade Laboral dos Jornalistas – resultado que assegura excluí-lo da escala.  

Para confirmar a delimitação dos índices que comporiam a escala Qualidade Laboral 

dos Jornalistas, foi realizada nova análise de confiabilidade entre Condições de Trabalho e 

Desempenho Profissional (Figura 7). O resultado foi considerado adequado devido à correlação 

moderada forte entre as duas variáveis, conforme será descrito nos resultados.  
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Assim, este instrumento de análise permite entender a relação entre espaço laboral, 

caracterizado pelo ambiente laboral, seus riscos, carga de trabalho e jornada, e o desempenho 

do trabalhador, objetivado pelas decisões editoriais em práticas comuns a todos os perfis dos 

trabalhadores de mídia, sua liberdade e qualificação para a função15.  

 

5.7  DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS 

  

Nesta seção estão descritos os resultados gerais do survey. São apresentados os dados 

demográficos e de emprego. Em seguida, as variáveis que não compõem os índices, mas são 

relevantes para o estudo. Na sequência, é detalhada a nota geral da Escala Qualidade Laboral 

dos Jornalistas e algumas estratificações de acordo com gênero, função e vínculo. Estes 

resultados são detalhados na descrição dos índices e em suas correlações mais altas. Por fim, é 

apresentada uma análise geral da aplicação do instrumento, sua efetividade e aprimoramentos 

possíveis. 

Todos os resultados descritos são relativos à amostra estudada, portanto, não 

representam a população total de jornalistas brasileiros. Para fazer generalizações a toda 

categoria, seria necessário um corpus maior e mais heterogêneo, representando todas as regiões 

brasileiras. Entretanto, os dados coletados permitem confirmar a aplicabilidade e 

replicabilidade do instrumento para este tipo de pesquisa, refinar o modelo de análise proposto, 

além de fazer inferências e apontar caminhos que podem servir como base para outros 

pesquisadores16.  

 

5.7.1  Dados demográficos 

 

Entre os 117 profissionais de mídia selecionados como respostas válidas para a 

pesquisa, 73,5% vivem na região Sul do Brasil. Deste percentual, 61,5% são de Santa Catarina, 

estado sede do trabalho, no qual se constatou maior redução dos empregos formais dos 

 
15 É certo que são necessários aperfeiçoamentos desde a construção das variáveis até a determinação de pesos 

para a composição dos índices, mas estes detalhamentos podem ser realizados em estudos futuros, 
especialmente, a partir de amostras mais representativas.  

16 Outro ponto a ser reforçado é a seleção do corpus: como premissa se direcionou a divulgação do trabalho para 
jornalistas empregados de empresas de mídia, a imprensa tradicional. Assim, há baixa diversidade de modelos 
de negócio e arranjos jornalísticos. Para os objetivos da pesquisa isto não afeta o resultado geral, em que se 
busca verificar a precarização, especialmente entre os trabalhadores com relações de emprego formais, testar o 
instrumento criado, seu modelo de análise e verificar sua replicabilidade para outros casos.   
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jornalistas entre 2013 e 201717, segundo a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)18. 

Outros 7,7% moram e trabalham no Rio Grande do Sul, enquanto 4,3% estão no Paraná. Em 

seguida, o Sudeste conta com 19,7% dos respondentes: 2,6% de Minas Gerais, 1,7% do Rio de 

Janeiro e 15,4% de São Paulo, o segundo estado com maior concentração de participantes. 

Outros 6,8% dos participantes são de outros estados: Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, 

Mato Grosso do Sul e Roraima.  

Estes resultados já eram esperados devido à escolha de divulgação do survey, na qual 

se priorizou a rede de contatos da pesquisadora e depois a técnica snowball, para tentar atingir 

o maior número possível de entrevistados. Eles também correspondem ao público-alvo, 

localizado nos cinco estados brasileiros com maior perda de empregos formais de jornalistas, 

conforme a RAIS. Isto demonstra que o esforço em buscar contatos regionais funcionou 

parcialmente, mas exigiria uma rede maior de disseminadores em cada área estudada.  

Provavelmente devido à concentração do estudo no Sul e Sudeste, há uma 

predominância de jornalistas autodeclarados brancos: 83,8%. Já pardos ou negros somam 

15,4% da amostra e 0,90% é indígena.  

As mulheres correspondem a maior parte dos respondentes deste estudo, seguindo as 

tendências observadas por pesquisas que indicam um aumento da feminização da indústria 

jornalística (MICK; LIMA, 2013; NICOLETTI; MATTEI, 2016; ROCHA; DANCOSKY, 

2016; DAMIAN-GAILLARD; SAITTA, 2016; MIRANDA, 2017). Elas representam 59,8% da 

amostra válida, enquanto os homens correspondem a 40,2% dos respondentes. No que diz 

respeito à situação civil, a maioria é solteira (60,7%), enquanto 21,4% são casados e 12% vivem 

em união estável. O restante é divorciado, separado ou viúvo.  

Trata-se de um grupo jovem, em que 80,3% têm menos de 40 anos de idade. A faixa 

etária com maior concentração de respondentes tem entre 30 e 39 anos (42,7%), enquanto quem 

está na faixa etária entre 20 e 29 anos corresponde a 37,6% do total. Já aqueles com 40 anos ou 

mais formam 19,7% da amostra. 

 
17 Os dados referentes a 2018 não haviam sido disponibilizados no sistema até 18 de outubro de 2019. O prazo 

de entrega das informações pelas empresas se encerrou em 05 de abril de 2019, porém, as informações 
fornecidas pelo Ministério da Economia não deixam claro se continuarão integrando o sistema acessível em: 
http://bi.mte.gov.br/bgcaged/inicial.php. 

18 De acordo com análise dos dados disponibilizados no banco de dados online da Relação Anual de Informações 
Sociais (RAIS), referentes à Família Profissionais do Jornalismo. Ela não congrega todas as funções e cargos 
da indústria jornalística mas é aquela que corresponde a legislação específica da categoria, segundo a seção XI 
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que aborda a legislação específica ¨Dos jornalistas profissionais¨. 
A análise foi realizada pela pela autora deste estudo e é possível ver mais detalhes no Capítulo 3 deste trabalho. 
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A partir dos resultados acima já é possível se pressupor uma certa maturidade 

profissional dos respondentes, por meio do tempo de profissão. Além disso, como o participante 

mais jovem tem 20 anos de idade, se projeta uma tendência de maior qualificação entre os 

respondentes. Duas hipóteses confirmadas pelos dados coletados. Quase a totalidade dos 

respondentes (94,6%) possuem ensino superior completo. Destes, 34,2% fizeram alguma 

especialização. Outros 10,3% têm mestrado em alguma área do conhecimento e 1,7% 

concluíram doutorado. Os dados mostram que quase metade da amostra buscou 

complementação à graduação. Isto significa investimento de vida no aperfeiçoamento para o 

trabalho e ampliação do conhecimento formal, o que influencia em um aumento da qualificação 

do jornalista para o mercado laboral. O alto índice de especialização também pode ser reflexo 

do tempo de carreira no jornalismo. Além disso, pode refletir a incorporação de 

responsabilidades laborais e um esforço de aumentar a competitividade no mercado.  

 

5.7.2  Informações profissionais 

 

Ao serem questionados sobre qual é a função contratada no emprego principal, 47,9% 

responderam serem repórteres e 3,4% assinalaram repórter especial. Ou seja, 50,4% da amostra 

realizam o trabalho de reportagem. O segundo grupo com maior número de respondentes é 

editor (a), função exercida por 23,9% dos respondentes. Apenas 3,4% dos participantes 

afirmaram ser oficialmente contratados em cargos de gestão, como editor-chefe, chefe de 

reportagem ou redação e coordenação de equipe. Já os cargos executivos, como diretor e editor-

executivo, representam 1,7% da amostra (TABELA 2). 
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Pessoa Jurídica (0,9%).  Este grupo é considerado de trabalhadores com emprego desprotegido, 

portanto, possuem vínculos precários. Mesmo os últimos dois perfis tendo regulações formais 

específicas e status de empreendedores, observa-se nas respostas uma relação de empregado 

prestador de serviço para um único empregador, o que conota uma condição de precariedade 

laboral por meio do vínculo, assim como pela sobrecarga de trabalho e multifuncionalidade.  

Outro indicador relacionado ao emprego é a quantidade de trabalhos jornalísticos que 

cada pessoa possui. A maior parte afirmou ter apenas um vínculo trabalhista (63,2%). Já os 

36,8% restantes afirmaram desenvolver mais de uma atividade laboral, sendo que 27,4% 

trabalham em dois lugares diferentes, 5,1% em três e os demais 4,4% possuem quatro 

empregadores ou mais.  

Diante de um perfil predominantemente formal, o número de pessoas que precisam 

trabalhar em mais de um emprego é bastante significativo. Quando se observa uma população 

mais informal, pode-se pressupor que os trabalhadores atuam como prestadores de serviço, sem 

uma rotina diária em um mesmo local, o que permitiria um número maior de empregadores 

declarados. Ao se observar a quantidade de jornalistas CLTs e concursados percebe-se alta 

sobrecarga laboral na amostra, uma vez que há a jornada diária contratual do emprego principal 

somada a outras atividades ao longo do dia. Esta condição por si só já denota um quadro de 

precariedade generalizada no grupo analisado. 

De acordo com os resultados, 53,8% atuam há mais de dez anos como jornalistas 

profissionais. Maior parte, 31,6% estão na profissão entre 10 e 15 anos. A partir daí o percentual 

começa a reduzir a cada faixa temporal: 10,3% afirmam estar entre 16 e 20 anos no jornalismo; 

entre 21 e 25, são 6,8%; e com 31 anos na atividade são 5,1% dos participantes. Os 

trabalhadores com menos de dez anos na profissão somam 46,2%, sendo que 22,2% já estão 

entre seis e nove anos no mercado jornalístico. Os demais 24% estão em fase inicial de carreira, 

entre menos de um até cinco anos. Estes valores são inversamente opostos aos do tempo de 

emprego.  

Por outro lado, metade dos participantes (50,5%) trabalha, no máximo, três anos na 

mesma organização. Deste valor, 20,6% estão há até um ano na empresa e 29,9% entre dois e 

três anos. Outros 30,7% laboram no mesmo lugar entre quatro e nove anos. Apenas 18,8% está 

na mesma empresa há uma década ou mais. 

Quando verificada a permanência no trabalho principal, se observa uma baixa 

empregabilidade de longo prazo, ou seja, fica evidente a instabilidade destes profissionais no 

mercado. Esta inferência é feita a partir do cruzamento de escolaridade, tempo de profissão e 
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permanência no trabalho principal atual. Apesar de o grupo respondente possuir bom nível 

educacional e tempo de experiência profissional, ele não demonstra a mesma estabilidade na 

variável tempo no emprego. Neste quesito, há uma predominância de pessoas em fase inicial 

de carreira.  

A partir destes dados pode-se inferir que, entre os participantes da pesquisa, por mais 

qualificado e experiente o trabalhador, não se consegue garantir estabilidade no emprego, nem 

a evolução na carreira de acordo com tempo de vida e experiência na profissão. Não é possível 

inferir com precisão quais as razões da curta permanência no emprego (escolha pessoal ou 

despedimentos), porque não é feito este questionamento. Mick e Estayno (2018) avaliaram a 

trajetória de profissionais participantes do Perfil dos Jornalistas Brasileiros, realizado em 2012, 

cinco anos depois (2017). Os autores verificaram um aumento da migração da atividade para 

outras funções: 38% deixaram a profissão devido à aposentadoria, ao desemprego ou migração 

para atividades não jornalísticas. “Nesse intervalo de tempo, o total de jornalistas fora da 

profissão pode ter chegado a quatro em cada dez” (MICK; ESTAYNO, 2018, p. 7). Conforme 

os pesquisadores, estes dados ratificam estudos que indicam uma carreira de curta duração 

exercida por jovens que migram para outras atividades após uma ou duas décadas. 

Ao analisar o conjunto de dados coletados observa-se uma remuneração média 

péssima e a predominância de empregos de reportagem e edição, com poucos cargos de gestão 

ou chefia na amostra. O perfil predominante reflete a seleção realizada para a tese, porém, 

avaliando outros critérios relacionados à amostra analisada, percebe-se um descompasso entre 

experiência profissional, cargo e remuneração. Além disso, como será detalhado na sequência, 

há elevada redução de equipes nos últimos 12 meses e aumento da intensidade do trabalho no 

mesmo período.  

Observa-se assim a precarização de vida destes profissionais por meio da 

desestabilização de perspectiva com o futuro, ratificada neste estudo por meio da variável S106 

do índice Satisfação profissional, em que se questiona se o trabalho do jornalista está alinhado 

às suas perspectivas profissionais para o futuro. A maioria avalia como inadequada.  

Esta é uma tendência do mercado jornalístico que se apresenta há anos ao redor do 

mundo e acompanha o processo de flexibilização do mundo do trabalho como um todo. 

Diferentes autores debatem a instabilidade de carreira no jornalismo, com dificuldade de 

permanência no emprego em longo prazo. Sennett (2015) destaca ainda que os trabalhadores 

mais experientes são substituídos pelos mais jovens, que passam a aprender a profissão sem 
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receber a herança do conhecimento acumulado das gerações mais antigas. Esse processo rompe 

uma fase do aprendizado das novas gerações que são cada vez mais colocadas em cargos de 

trabalhadores mais experientes. Por outro lado, aqueles com maior tempo de profissão precisam 

retornar para cargos com menor remuneração salarial, para conseguirem se manter no mercado 

em posições muitas vezes incompatíveis com sua experiência (STANDING, 2014).  

Nesta amostra em análise percebe-se claramente isso: a maioria está quase em meio 

de carreira ou já passou dessa fase, possui elevado nível educacional, mas mesmo assim atua 

em posições iniciais do emprego. Ou seja, há estabilidade na profissão de jornalista, mas 

instabilidade de carreira, colocando os sujeitos em permanente situação de precarização laboral 

e de vida, por conta da instabilidade de emprego e baixa perspectiva de ascensão profissional. 

Neste estudo não foi abordado indicador para verificar esta condição de precariedade laboral, 

porém, ela é percebida pela variável que avalia a evolução da equipe no último ano, a qual 

integra o Índice de Condições de Trabalho dos Jornalistas e descrito adiante. 

 

5.7.3  Carga de trabalho20 

 

Para 77,8% dos jornalistas participantes, ou 91 entre 117 pessoas, é comum fazer hora-

extra. Já 51,3% da amostra afirmam também precisar mudar de turnos de forma habitual. Estas 

duas variáveis ajudam a entender se há intensificação do trabalho por meio da imprevisibilidade 

da escala e falta de controle para balancear tempo de trabalho e tempo de vida, o que pode gerar 

implicações para o bem-estar do trabalhador e no seu desempenho. Inicialmente, elas 

comporiam o índice Condições de Trabalho, mas devido a forma como foram projetadas, 

acabaram apresentando baixa aderência ao conjunto e, portanto, foram retiradas neste teste do 

modelo de análise. Porém, se faz necessário repensar esses indicadores para que sejam incluídos 

em etapas futuras da pesquisa. 

A quantidade de matérias por dia também não consta no índice, mas ajuda a ter uma 

noção da pressão sobre os trabalhadores. Esta variável busca entender qual o número de 

matérias jornalísticas que os participantes elaboram, em média. Apenas 6,8% disseram 

 
20 Algumas variáveis que ajudam a entender a carga de trabalho dos jornalistas participantes do survey não foram 

incluídas no índice Condições de Trabalho por apresentarem baixa consistência com o conjunto de variáveis. 
Por isso, foram destacadas aquelas consideradas mais relevantes para o estudo e indicam presença de 
indicadores de precarização do trabalho no grupo analisado, bem como ajudam a interpretar as características 
pontuadas nos tópicos acima.  
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trabalhar em um conteúdo jornalístico ao longo de um dia de expediente normal. Outros 28,2% 

fazem entre duas e três produções em média num dia de trabalho, enquanto 24% desenvolvem 

quatro ou cinco. Já 17,1% afirmaram trabalhar com seis a nove conteúdos diários; 10,3% 

elaboram ou editam dez conteúdos, enquanto 13,7% afirmaram produzir ou editar 15 ou mais 

conteúdos em um dia normal de trabalho.  

Quando se analisa a produtividade do conjunto de respondentes, fica evidente uma 

carga de trabalho bastante alta. Considerando o grupo, a média de conteúdos jornalísticos 

produzidos por hora é de 0,8381, ou seja, quase um conteúdo informativo por hora. A moda, 

valor que aparece com mais frequência, é de 0,50 matérias por hora. A maior produtividade é 

de 3,20 conteúdos por hora e a menor 0,09 por hora. Avaliando a análise do capítulo 2 sobre a 

relação produtividade versus qualidade, observa-se aqui que há uma tendência entre os 

participantes de a prática diária exigir baixa dedicação no processo de desenvolvimento do 

trabalho jornalístico, o que pode trazer reflexos negativos para seu desempenho e para o 

produto. 

Outras duas variáveis excluídas da escala geral por apresentar baixa consistência com 

seu índice pertencem ao grupo práticas profissionais, buscam entender o papel do repórter no 

processo de edição e publicação de conteúdos (ER89 e ER90), função que a priori seria exercida 

pelos editores. Elas integraram a pergunta matriz edição e, apesar de terem consistência interna 

entre si, destoam do restante do grupo especialmente devido ao seu objetivo: buscam entender 

uma dinâmica mais relacionada à equipe como um todo, não ao indivíduo respondente. Mas 

elas ajudam a visualizar a carga de trabalho sobre este perfil de trabalhador, portanto, são 

relevantes para entender a dinâmica laboral do grupo com maior número de respondentes.  

Em 36,7% dos casos, repórteres sempre (18,8%) ou com frequência (17,9%) editam 

conteúdos produzidos na redação (TABELA 3). Outros 19,7% afirmam que isto ocorre às vezes 

na equipe em que trabalham. Um percentual um pouco maior, 23,9%, relata que esta é uma 

ação rara no seu grupo de trabalho, enquanto 19,7% declaram que isso nunca acontece. Diante 

desses dados percebe-se uma ligeira prevalência dos três primeiros grupos respondentes, em 

que 56,4% atuam em equipes nas quais repórteres editam conteúdos de forma mais rotineira.  

O acúmulo do trabalho de editor sobre os repórteres prevalece na amostra analisada. 

Constatação fortalecida após análise da variável que averigua se os repórteres costumam 

publicar conteúdos (TABELA 4). O percentual que executa essa ação sempre ou com 
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recursos disponíveis. Porém, no caso específico do jornalismo, isto significa redução da 

capacidade de coleta de informações essenciais para a apuração, da capacidade de análise e 

interpretação devido ao acúmulo de trabalho e funções, e ausência da verificação dos fatos in 

loco, em alguns casos. Portanto, a liberdade de o jornalista editar e publicar se apresenta, a 

partir da análise geral dos dados, como uma adaptação de recursos humanos para dar conta da 

demanda de divulgação de conteúdos.  

 

5.7.4  Satisfação profissional 

 

O Índice de Satisfação Profissional (ISA) é formado por duas questões: “Você se sente 

satisfeito com o trabalho que desenvolve?” (S105) e “Ele está adequado com suas expectativas 

profissionais?” (S106). Elas foram respondidas por meio da auto avaliação pessoal dos 

jornalistas ao selecionar a afirmação mais adequada com sua análise pessoal: Nunca (0), 

Raramente (1), Às vezes (2), Quase sempre (3) e Sempre (4). Posteriormente, as respostas 

foram codificadas conforme o valor definido no Codebook.  

Inicialmente, no pré-teste, o ISA integrava a escala Qualidade Laboral dos Jornalistas, 

junto com os índices Condições de Trabalho e Desempenho profissional, mas como ele ainda 

demanda complementação das questões para ficar mais preciso, foi retirado da escala final. 

Assim, apesar de apresentar boa aderência ao grupo geral, ele é analisado como um dado 

complementar – e bastante relevante.  

Esta dimensão busca compreender o sentimento dos profissionais entrevistados com 

relação ao seu trabalho atual e suas perspectivas de futuro. A nota final do índice foi formada 

pela média aritmética das duas variáveis, normalizada em seguida para o padrão definido no 

trabalho. Dos 117 respondentes, 40,2% têm notas entre 0,61 e 0,80, indicando um resultado 

considerado bom. Outros 7,7% possuem nível de satisfação considerado ótimo (entre 0,81 e 

1,00 pontos).  

Porém, ao olhar mais detalhadamente para este índice, percebe-se que ele não 

representa a maioria dos respondentes (Figura 8). Ao todo, 6% possuem nível de satisfação 

péssimo (0,00 a 0,20) e para outros 22,2%, ele é ruim (0,21 a 40). Já quem tem este índice 

razoável (0,61 a 0,80 pontos) representa 23,9%. Os resultados obtidos indicam que existe um 

certo equilíbrio, mas o grupo predominante possui avaliação positiva (FIGURA 8).  

 

CONFERE COM ORIGINAL, cópia extraída de documento original de acordo com o Art. 5º do Decreto nº 83.936/79



CONFERE COM ORIGINAL, cópia extraída de documento original de acordo com o Art. 5º do Decreto nº 83.936/79



CONFERE COM ORIGINAL, cópia extraída de documento original de acordo com o Art. 5º do Decreto nº 83.936/79



145 

 

5.8  ESCALA QUALIDADE LABORAL DOS JORNALISTAS (EQLJ) 

 

A qualidade laboral de um profissional é avaliada a partir de diferentes aspectos 

relativos ao ambiente em que trabalha, recursos infraestrutura disponíveis, exposição a riscos, 

adoecimento, equilíbrio entre tempo de vida e de trabalho, qualificação profissional etc. 

Segundo Eurofound (2012), as condições de trabalho de uma pessoa podem impactar 

diretamente sobre o resultado de sua produtividade, inclusive na qualidade do produto ou 

serviço em desenvolvimento. Conforme Picard (1998), no jornalismo, a medida da 

produtividade das equipes deveria passar pela qualidade do conteúdo. Este, por sua vez, é 

melhor ou pior conforme os recursos e o tempo disponíveis para produção, coleta de 

informações, interpretação, redação e edição.  

Essas duas dimensões do trabalho são contempladas na Escala Qualidade Laboral dos 

Jornalistas (EQLJ). Foram adotados critérios de análise e indicadores que puderam ser 

adaptados ao estudo das condições de trabalho dos jornalistas, a fim de entender o nível de 

precariedade presente no espaço laboral dos sujeitos participantes (leia aqui espaço laboral 

como todo o conjunto de ambientes, práticas e rotinas aos quais o jornalista está exposto 

diariamente). Paralelamente, optou-se por entender como a performance destes trabalhadores é 

afetada pela dinâmica laboral. Isto foi observado a partir de suas escolhas editoriais, em 

indicadores específicos que são comuns para qualquer atividade jornalística na mídia 

(tradicional ou não).  

Diante disso, a EQLJ oferece uma visão geral da qualidade de trabalho dos 

participantes, reunindo dados do espaço laboral com as tomadas de decisão em suas práticas 

profissionais. Para que isso fosse possível, ela congrega as variáveis integrantes dos índices 

“Condições de Trabalho (ICT)” e “Desempenho Profissional (IDP)”. A soma da média 

aritmética de ambos resulta na escala Qualidade Laboral dos Jornalistas.  

Conforme já destacado anteriormente, foram definidos indicadores que tivessem direta 

relação com o universo do trabalho dos jornalistas e fossem capazes de analisar condições de 

precariedade laboral capazes de impactar no desempenho dos trabalhadores. No total, a escala 

é composta por 23 variáveis, das quais 14 resultam de questões matriz agrupadas. 

De acordo com os resultados obtidos, os profissionais da mídia participantes do estudo 

informam, em sua maioria, performance laboral razoável, com pontuação entre 0,41 e 0,60 

(FIGURA 9). Do total, 67,5% estão neste grupo. Outros 10,3% possuem Desempenho Laboral 
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têm Coeficiente de Correlação de Pearson de ,521 entre as duas dimensões analisadas, com 

significância também alta (.004). Acredita-se com isso que, quanto mais similares os perfis 

profissionais, maior a possibilidade de encontrar correlação entre as dimensões por se trabalhar 

com rotinas de trabalho afins.  

 

5.8.1  Estratificação por grupos 

 

Para entender se a Qualidade Laboral dos Jornalistas seguia uma uniformidade entre 

os diferentes grupos de respondentes, foi realizada uma análise estratificada. O objetivo desta 

etapa era verificar se há casos de grande variação dos grupos selecionados com o resultado 

geral, bem como verificar, dentro de cada variável, que perfis de trabalhadores possuem melhor 

e pior avaliação. Desta forma é possível apontar caminhos para aprofundar a análise em estudos 

complementares. Em geral, as pontuações seguem a mesma diversidade indicada no conjunto, 

em que maior parte dos grupos possui nota entre 0,41 e 0,60, ou seja, a qualidade laboral é 

considerada razoável. Porém, em alguns casos há oscilação significativa.  

A primeira foi identificada no variável tipo de mídia. Entre os jornalistas que 

trabalham em TV, 16,7% possuem nota ruim (0,21 a 0,40) e 6,7% nota boa, enquanto 3,3% é 

avaliado como ótimo. Já 73,3% é razoável. Comparando estes dados com a EQLJ, a nota 

negativa está superior à média geral (10,3%), enquanto as duas variações mais positivas ficam 

abaixo da média geral para bom (21,4%).  

Mesma observação se faz para a variável cargo oficial. Nela, repórter e repórter 

especial aparecem com 16,1% e 25% dos respondentes de cada função com EQJL ruim. Já entre 

os editores, 7,1% deste perfil possuem qualidade laboral ruim. Estas três posições são as únicas 

com pontuação considerada ruim. A maioria se divide entre razoável e bom. No outro extremo, 

somente Chefe aparece com EQJL considerada ótima, 25% deste perfil ou uma pessoa da 

amostra.  

Ao que diz respeito à situação civil, percebe-se um aumento no desempenho ruim 

entre as pessoas casadas (16%) e que vivem em união estável (14,3%) em relação às solteiras 

(5,6%) e divorciadas (0%). Por outro lado, também são os dois grupos com mais respondentes 

avaliados com pontuação boa: casados (32%) e união estável (50%). Já do ponto de vista de 

gênero, 12,9% das mulheres apresentam notas ruins, enquanto apenas 18,6% é bom e 1,4% 

ótimo. Já os homens aparecem com 25,5% bom e 6,4% ruim. Na média, a pontuação razoável 

predomina entre os dois grupos e aparece com percentual equilibrado dentro de cada grupo: 
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67,1% (elas); 68,1% eles. Percebe-se uma ligeira piora no resultado delas, seguindo a tendência 

de feminização do trabalho. Além de maior intensificação laboral e remuneração inferior, elas 

acumulam mais demandas fora do trabalho, relacionadas à composição familiar.  

Estas duas variáveis não demonstram valores significativos para o contexto analisado. 

Seria necessário observar mais detalhadamente estes dois grupos para entender que variáveis 

possuem pior ou melhor desempenho e então cruzar com informações adicionais sobre bem-

estar, equilíbrio vida-trabalho, padrão de vida e perspectivas para o futuro. O foco seria buscar 

maior compreensão de quais elementos internos e externos interferem no baixo rendimento dos 

grupos avaliados, se são apenas questões individuais ou podem estar ligadas a questões sociais.  

Já a que diz respeito ao tempo de trabalho como jornalista e à idade, não se observa 

variações significativas que ajudem a explicar alguma relação entre estas variáveis e a EQJL. 

Seria necessário investir em novas técnicas de análise de correlação para entender se existe 

relação de causa ou efeito entre as variáveis. Apenas a análise comparativa não assegura 

qualquer inferência sobre se há ou não influência desses elementos na nota geral. 

 

5.8.2  Considerações sobre a Escala de Qualidade Laboral dos Jornalistas 

 

Recomenda-se estratificar o questionário survey de acordo com os perfis profissionais, 

fazendo perguntas complementares de acordo com cada nicho: tipo de mídia, cargo e tipo de 

iniciativa jornalística. O instrumento que está sendo analisado buscou congregar questões 

similares para a rotina jornalística em todos os perfis, por isso, especificidades de grupos 

acabaram sendo deixadas de lado nesta etapa.  

Estes dados se mostram significativos por apresentarem uma amostra considerada 

média e repetir os resultados observados no pré-teste, realizado entre dezembro de 2018 e 

janeiro de 2019. Desta forma, acredita-se ser possível obter variações similares – para cima ou 

para baixo – em estudos representativos. Porém, conforme Barbetta (2006), do ponto de vista 

estatístico cada amostra varia de acordo com seus próprios resultados e a análise de correlação 

flutua de acordo com o perfil de cada grupo.  

Para os estudos sobre precarização laboral no jornalismo, estas observações ajudam a 

entender como as condições de trabalho interferem no desempenho do trabalhador. Para testar 

diferentes níveis de correlação existentes entre as variáveis que compõem a EQJL foi avaliado 

o Coeficiente de Correlação de Pearson entre todos os grupos de variáveis. Foram observadas 
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associações positivas entre moderadas a fortes, com alta significativa entre os grupos (Tópico 

4.6 deste capítulo). Comprova-se assim que a correlação observada entre os índices que 

compõem a EQJL é resultado de diferentes cruzamentos entre indicadores de condições de 

trabalho e desempenho profissional percebidos por meio das correlações de grupos específicos.  

Mesmo no caso das correlações baixas, o nível de significância alto indica uma 

tendência de correlação na amostra observada, o que leva a inferir existir, de fato, uma relação 

direta do ambiente de trabalho sobre a qualidade da informação jornalística, uma vez que ele 

possui associação com as escolhas editoriais e a disponibilidade de recursos para o 

desenvolvimento da prática profissional. Considerando o resultado geral da EQJL, estes 

resultados apontam para um cenário de precariedade laboral, entre muito alta e mediana. Há 

uma prevalência das pontuações até 0,60, o que significa performance moderada na análise 

geral, pendendo para ruim e péssimo. Isto significa que há variáveis com notas aquém do ideal 

em grande quantidade ou a presença de um número significativo de pontuações entre ruins ou 

péssimas. Isto leva a considerar a presença de uma precarização generalizada na amostra em 

questão, acompanhando o posicionamento de Örnebring (2018, s.p.) sobre a precariedade como 

“o novo normal” no jornalismo.  

A seguir serão detalhados os dois índices criados, onde é possível observar o jogo de 

equilíbrio entre as diferentes variáveis que compõem a Escala de Qualidade Laboral dos 

Jornalistas.  

 

5.9  ÍNDICE CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 

Menos de um quarto dos jornalistas participantes do survey possuem condições de 

trabalho consideradas boas (18,8%) ou ótimas (0,00%). Isto significa que a maioria convive em 

condições de precariedade laboral moderada ou alta. De acordo com os resultados, 59% 

possuem Índice de Condições de Trabalho (ICT) considerado razoável, ou seja, com pontuações 

entre 0,41 e 0,60 (FIGURA 11).  

Já aqueles com índice de Condições de Trabalho ruim somam 21,4% do total, e 

péssima, 0,90%. Nestes dois últimos grupos é possível afirmar que há condição de precariedade 

em praticamente todas as variáveis analisadas. 

Para fins deste estudo, avalia-se que o ideal seriam pontuações entre bom e ótimo, 

quanto mais próximas de ótimo melhor, por apresentar ausência de precariedade no conjunto 

avaliado.  O desempenho razoável já representa uma situação laboral distante do ideal. É 
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Os dados demonstram profunda precarização salarial, pois as faixas com maior 

número de respondentes estão muito próximas dos pisos salariais dos dois estados com maior 

número de participantes. Em Santa Catarina, o piso da categoria é de R$ 2585,77, segundo o 

salário normativo para o período 2019/2020 (FENAJ, s.d.). São Paulo (capital), possui piso de 

R$ 3162,00 para profissionais de jornal e revista e de R$ 2528,27 para trabalhadores de rádio e 

TV. Os valores correspondem à data-base 2018/2019 (FENAJ, s.d.). 

Comparando estes dados com a variável tempo de trabalho como jornalista percebe-

se um descompasso entre a experiência profissional e a remuneração. Somado a isso, a amostra 

analisada é representada quase que majoritariamente por profissionais com ensino superior 

completo, dos quais parcela significativa possui especialização, mestrado ou doutorado. Trata-

se de uma parcela da categoria qualificada e com experiência de mercado que os colocam num 

patamar superior ao nível de ingresso na carreira, para qual o piso é delimitado.  

Uma justificativa para este descompasso é o número de profissionais ingressantes na 

empresa, uma vez que predominam aqueles com menos de cinco anos de carreira na mesma 

organização. Mesmo assim, trata-se de um grupo em que a remuneração não acompanha o perfil 

dos trabalhadores.  

Além de a remuneração ser considerada precária, 59% dos trabalhadores informaram 

não conseguir custear suas despesas básicas mensais com o salário recebido no emprego 

principal. Outros 41% afirmam que isso é possível. Mais da metade dos respondentes não 

consegue custear suas despesas básicas com o salário recebido enquanto jornalista23. Este é um 

dado preocupante, uma vez que reforça a precariedade neste subindicador. A incapacidade de 

custear as despesas básicas da vida indica uma situação de subsistência no grupo analisado, que 

impacta em todos os setores da vida fora do trabalho, colocando o trabalhador em uma condição 

de vulnerabilidade social (ALVES, 2013; ANTUNES, 2010, 2015; STANDING, 2014), na qual 

muitas vezes é necessário se privar de itens básicos para a vida e de outros essenciais para a 

socialização e bem-estar, como cultura, educação e lazer24. 

 
23 De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o salário 

mínimo necessário para os brasileiros pagarem as despesas básicas seria de R$ 3980,92 em setembro de 2019, 
sendo que em abril do mesmo ano chegou a R$ 4385,75. Além disso, segundo a Relação Anual de Informações 
Sociais (RAIS), a remuneração média dos brasileiros era de R$ 2973 em 2017. A partir destes dados infere-se 
que a remuneração média dos jornalistas analisados está entre ruim e péssima. 

24 Os trabalhadores de mídia devem ser remunerados por meio dos pisos salariais definidos em Convenções 
Coletivas entre sindicatos dos trabalhadores e empresas de mídia. No Brasil, existe uma diversidade de pisos 
que podem ser diferentes inclusive dentro dos mesmos estados e variar conforme a cidade ou tipo de mídia. 
Assim, não se conseguiu fazer a normalização dos dados pelos pisos salariais. Este é um elemento que ajudaria 
a ter mais precisão nesta análise considerando o componente regional. Porém, ele faria sentido em um estudo 
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5.9.2  Ambiente Laboral 

 

Este é o conjunto com melhor desempenho geral, quando avaliados todos os 

subindicadores observados. É formado pelas variáveis Recursos gerais, Recursos 

equipamentos, Infraestrutura disponível, Riscos geografia, Riscos violência, Riscos ameaça, 

Apoio recebido e adoecimento. Elas ajudam a ter uma noção do espaço laboral, caracterizado 

pela infraestrutura geral oferecida para o trabalhador (três primeiras variáveis), bem como a 

exposição a riscos, adoecimento e rede de apoio aos quais o trabalhador está submetido em seu 

ambiente de trabalho.  

 

5.9.2.1  Recursos e infraestrutura 

 

Do ponto de vista dos recursos disponíveis, a avaliação geral indica uma pontuação 

mediana25. As três variáveis aparecem com avaliação razoável (0,41 a 0,60) com o maior 

percentual de participantes neste grupo.  

Os recursos gerais são caracterizados pelo espaço entre as estações de trabalho, 

iluminação, conforto e ergonomia de mesas e cadeiras e a climatização. Nesta variável se 

observa pior pontuação média no quesito ergonomia, em que 32,5% dos respondentes 

consideram o ambiente ruim, 26,5% razoável e 13,7% péssimo.  

O item com pior desempenho neste grupo é aquele em que o jornalista mais é 

impactado pela qualidade e conforto do equipamento. Assim, este item pode ser percebido com 

mais atenção pelos trabalhadores em comparação com os demais. Mas é um achado que 

demonstra um desempenho bastante insatisfatório para itens de necessidade básica no ambiente 

laboral e que estão ligados a problemas de saúde osteomusculares por esforço repetitivo, 

segundo estudos sobre ergonomia do trabalho.  

Se observa ainda desempenho geral inferior na variável atribuída aos recursos 

indispensáveis ao trabalho jornalístico. Nela, 43,6% possuem pontuação avaliada como 

 
que buscasse um equilíbrio entre regiões ou, principalmente, representatividade regional. Outro aspecto 
relevante para esta variável é o que diz respeito ao custo de vida de cada região brasileira. Por mais que se 
nivele o salário pelo mínimo nacional ou até mesmo pelo piso de cada região, é indicado se observar os valores 
correspondentes ao custo de vida em cada região. Dependendo da cidade, o mesmo salário pode variar. Estas 
são observações que não comprometem o resultado apresentado, mas precisam ser ponderadas dentro de uma 
perspectiva de análise do modelo proposto.  

25 Ela representa a avaliação dos respondentes sobre cada item indicado, não é uma análise ergonômica do 
ambiente laboral. 
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razoável. Outros 16,2% apresentam resultado ruim e para 6% deles, é péssimo. Do outro lado, 

25,6% estão enquadrados com bom desempenho e 8,5%, como ótimo.  

Neste grupo os itens com pior avaliação dos participantes são o desempenho de 

computadores e teclado. Para 35,9% dos respondentes, eles são razoáveis, enquanto 31,6% 

julgam como ruins e 6,8%, péssimos. Nas outras variáveis que compõem este grupo, apesar de 

haver maior equilíbrio, há predominância dos valores razoável a péssimo.  

 

5.9.2.2  Exposição a riscos, apoio recebido e adoecimento 

 

O segundo subgrupo do conjunto de indicadores Ambiente Laboral é formado por 

quatro variáveis: Riscos Geografia, Riscos violência, Riscos Ameaça, Apoio e Adoecimento. 

Com as três primeiras verificou-se a exposição a riscos físicos e psicológicos aos quais os 

trabalhadores possam estar expostos. Em seguida, foi observado o tipo de apoio recebido pelos 

jornalistas, considerando somente aqueles que são obrigatórios pela legislação trabalhista ou 

convenções coletivas entre sindicatos de trabalhadores e empresariais. Por fim, foi questionado 

se os respondentes já tiveram algum problema de saúde em decorrência do trabalho.  

No primeiro grupo de questões, o desempenho geral aparece como bom ou ótimo. 

Acredita-se que este resultado pode ter reflexo direto do perfil majoritário da amostra, residente 

no Sul do país, uma região em que o índice de violência urbana e conflitos por terra ou 

narcotráfico não são tão presentes como em outras regiões do país.  

Riscos geografia aparece com 66,7% dos respondentes considerados com nenhuma 

exposição a problemas relacionados a conflitos armado, agrários ou com risco ambiental 

(deslizamentos, colapsos de edifícios etc.). Outros 23,9% possuem nota caracterizada como boa 

e 9,4%, razoável. Riscos Ameaça, segue exatamente o mesmo padrão: 90,6% possuem 

pontuação avaliada como boa (18,8%) ou ótima (71,8%), enquanto ruim e razoável totalizam 

9,4%.  

Já a variável agrupada Riscos: violência congrega variáveis para verificar a exposição 

à violência verbal, moral, física ou sexual. Ele aparece com uma leve piora em relação às demais 

caracterizando uma presença maior deste tipo de condição entre os jornalistas respondentes. 

Também é o grupo de variáveis que contempla ameaças também presentes no ambiente laboral 

interno da redação. Assim, 19,7% dos respondentes possuem notas entre razoável (13,7%) e 

ruim (6%). Outros 80,3% estão equilibrados entre bom e ótimo.    
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No detalhamento deste grupo, se observa que os tipos de violência aos quais os 

jornalistas investigados estão mais expostos são: verbal e moral. A primeira totaliza 23,9% dos 

participantes que informaram estar submetidos a este tipo de agressão sempre (5,1%) ou com 

frequência (18,8%). Outros 34,2% afirmam que isto ocorre às vezes, enquanto para 21,4% isto 

é raro acontecer ou nunca ocorre (20,5%). Já a violência moral ocorre sempre para 5,1% dos 

participantes, é frequente em 17,9% dos casos e às vezes acontece na prática profissional de 

34,2% dos jornalistas participantes. Outros 42,8% Raramente ou Nunca sofreram esse tipo de 

agressão. Violência física e sexual aparecem com menor recorrência, sendo que nunca sofreram 

esses tipos de agressão, respectivamente, 63,2% e 78,6% dos participantes. 

Mesmo sendo um subindicador em que na média há bom resultado, o grupo de 

respondentes possui sujeitos expostos a riscos e violência de todos os tipos. Destaca-se aqui o 

percentual de casos de violência moral ou verbal, as quais aparecem com maior recorrência 

entre os participantes.  

Originalmente, o questionário do pré-teste oferecia uma variável complementar para 

avaliar onde ocorre a exposição a riscos com maior frequência. Ela foi retirada do survey piloto 

por apresentar inconsistências na coleta das respostas. Após a análise dos dados, se observa a 

relevância desta variável, como um dado complementar visível em todos os casos em que se 

registra a presença de violência entre sempre e raramente. O objetivo disso seria conferir em 

qual ambiente isto ocorre com mais recorrência – interno, externo ou em ambos.  

Diferentemente das variáveis anteriores, a agrupada Apoio demonstra uma pontuação 

média bastante baixa. Nela, são verificadas a presença de apoios formais por parte dos 

contratantes com plano de saúde, equipamentos de segurança de trabalho e jurídico. Por se tratar 

de proteções asseguradas pelas convenções coletivas da categoria, acreditava-se que o índice 

de presença deste tipo de suporte fosse bastante alto. Pressuposto não confirmado pelos dados.  

Segundo a análise geral da pontuação deste subindicador do ICT, 29,1% dos jornalistas 

participantes o avaliam como ruim e outros 22,2%, péssimo. Ou seja, eles não possuem quase 

qualquer suporte listado. Entre bom e ótimo, que representam a presença dos três itens ou quase 

todos, estão respectivamente 23,9% e 24,8% dos respondentes.  

Novamente, buscou-se maior compreensão a partir do detalhamento das respostas. 

Com isso, se observou que há um certo “equilíbrio” entre quem possui apoio jurídico e de plano 

de saúde. No primeiro caso, 53% afirmaram receber este suporte e 47% disse não contar com 

isso. Já o segundo é ofertado para 56,4% dos respondentes, enquanto 43,6% não o tem. Em 

princípio os dados indicariam um desempenho razoável, por mais da metade receber estes 
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suportes básicos dos contratantes. Porém, esta é uma amostra composta quase que 

predominantemente por trabalhadores com vínculos formais de trabalho. Isto significa que, 

segundo os acordos coletivos, há o direito destes recursos serem oferecidos pelos contratantes. 

Além disso, quando se avalia o item equipamentos de segurança de trabalho (adequado com a 

situação de risco em que atua), 58,1% afirmam não receber esse tipo de apetrecho, enquanto 

41,9% afirmam contar com ele. Diante disso, se observa um descumprimento da legislação 

trabalhista geral também, o que leva a verificar uma condição de precariedade do trabalho neste 

grupo de variáveis. O resultado geral da pontuação média das variáveis denota esta condição e 

a confirma pela análise pontual de cada elemento verificado. Trata-se de uma condição de 

precarização da vida do sujeito, conforme a classificação de Alves (2013), uma vez em que ele 

não recebe a proteção mínima necessária para desenvolvimento de sua atividade.  

Outro indicador que corrobora esta análise é o de adoecimento gerado pelo trabalho. 

Da mesma forma que o grupo anterior, os jornalistas precisariam responder sim ou não. Do 

total, 56,4% afirmaram já terem adoecido em decorrência da atividade laboral, enquanto 43,6% 

disseram não ter adoecido por conta do trabalho.  

 

5.9.3  Rotinas profissionais 

 

Este grupo de indicadores é formado por variáveis que buscam identificar elementos 

relativos à Rotina Profissional, em dois grupos: Carga de Trabalho e Jornada Laboral. Com 

isso, são observados elementos, como hora trabalhada mensal, acúmulo de funções, intensidade 

de trabalho e evolução da equipe. A primeira variável é resultado da análise da média de horas 

trabalhadas por mês. O valor é obtido a partir da subtração de 30 dias mensais pelas folgas 

informadas pelos jornalistas, e o resultado é multiplicado pela média de horas trabalhadas por 

dia. Com isso, se descobre a jornada laboral média mensal dos participantes26.  

 
26 Para que seja possível fazer a análise desta variável, será usada como padrão a carga horária estabelecida pela 

legislação trabalhista para o caso dos jornalistas profissionais. Desta forma, toma-se como carga horária mensal 
ideal, pontuada como ótima, as jornadas de 150 horas mensais ou cinco horas diárias, com uma folga semanal. 
Aquelas que variam entre 150 e 180 (até seis horas por dia) são observadas como boas. Quem labora entre 181 
e 210 horas, possui uma rotina razoável, pois não excede as sete horas diárias. Esta carga horária é considerada 
aceitável, pois a legislação específica permite que um jornalista trabalhe até duas horas adicionais desde que 
isto esteja contratualmente firmado entre as partes e haja complementação do salário. Todas as demais cargas 
horárias são definidas como sobrecarga de jornada. Entre 211 e 220 horas mensais é considerada ruim pois a 
pessoa faz ao menos uma hora-extra diária, como rotina laboral (até oito horas diárias). E, acima de 221 horas 
mensais, a condição é péssima, porque ultrapassa as oito horas mensais todos os dias.  
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Considerando a jornada declarada e o número de folgas por mês, do total de 

respondentes, 52,1% laboram mais de 180 horas por mês. Eles fazem entre duas e 184 horas 

adicionais por mês, conforme o número de horas trabalhadas por dia e de folgas informados 

pelos participantes. Neste grupo a hora-extra é parte integrante da rotina laboral diária, o que 

caracteriza o excesso de jornada como algo inerente à ocupação exercida.  

Entende-se que a recorrência de horas-extras é um fator de precariedade laboral, o que 

se comprovou na análise da variável (JT68 - É comum fazer hora-extra?) em que ficou clara a 

predominância desta prática no grupo amostral analisado, quando 77,8% responderam “sim”. 

Ou seja, eles costumam trabalhar mais do que a carga horária contratada. 

 

5.9.3.1  Intensidade 

 

Além de excesso de jornada, o grupo analisado também atua em condições de alta 

intensidade de trabalho, redução de equipes, deadlines apertados e falta de tempo para concluir 

trabalhos. Com esse grupo de perguntas se verificou questões relacionadas a acúmulo de 

funções, multifuncionalidade e sobrecarga de trabalho. 

Foi verificada associação entre evolução da equipe e aumento da intensidade do 

trabalho. De acordo com a análise exploratória, essas duas variáveis possuem Coeficiente de 

Correlação de Pearson de .206, considerada fraca, porém com alta significância (p = ,026). Isto 

demonstra uma tendência de existir relação entre os respondentes que afirmam ter percebido 

que a equipe diminuiu no último ano (61,5% do total) e que aumentou a intensidade do trabalho 

no período de 12 meses (69,2% da amostra).  

Ainda de acordo com esta variável, 30,8% dos jornalistas participantes afirmaram que 

o tamanho da equipe se mantém o mesmo em relação ao ano anterior. Do outro lado, 7,7% 

declararam que o número de jornalistas na redação aumentou, número próximo ao de pessoas 

que afirmaram ter reduzido a intensidade de trabalho em 12 meses (8,5%). Nesta variável, 

22,2% informaram que a intensidade se mantém igual.  

Juntas, estas duas variáveis apresentam um frame da fotografia geral da redação em 

que trabalha no último ano (ou no período em que está trabalhando no local, no caso de quem 

está há menos tempo na equipe). É evidenciado com estes dados um cenário já verificado em 

outras variáveis descritas acima e na Escala de Qualidade laboral dos Jornalistas: há evidências 

de precariedade laboral intrínseca ao trabalho de praticamente todos os profissionais 
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participantes na amostra. Os índices entre bom e péssimo denotam níveis de precariedade que 

variam entre muito baixos a muito altos. Conforme os dados de Evolução da equipe e 

Intensidade, percebe-se que estes indicadores possuem maioria dos jornalistas com notas entre 

0,00 e 0,20.  

Outros dados que ajudam a entender o impacto desta condição são as variáveis 

relativas às escolhas editoriais e ligadas à intensidade do trabalho. Em Falta tempo para 

Checagem e Falta tempo para produção, maior parte dos respondentes possui pontuação ruim 

(entre 0,21 e 0,40).  

A primeira busca entender se o profissional observa existir tempo suficiente para 

realizar a apuração adequada dos dados de acordo com cada pauta dentro de um dia normal de 

trabalho. Para 40,2%, esta variável tem desempenho ruim, e em 18,8% dos casos, péssimo (0,00 

a 0,20). Outros 24,8% foram classificados como razoável (0,41 a 0,60). Do outro lado, 12,8% 

foram caracterizados como bons e 3,4%, ótimo. 

Quando se observou a relação tempo x demanda para conclusão da redação e edição 

dos conteúdos jornalísticos desenvolvidos em um dia normal de trabalho, o desempenho do 

grupo foi similar. Em 38,5% dos casos, esta variável recebe a classificação ruim, enquanto 

14,5% são categorizados como péssimo e 31,6%, razoável. Bom e ótimo são pontuações 

recebidas por apenas 15,4% dos respondentes. 

Outro fator de precariedade laboral identificado no grupo Rotinas Profissionais é a 

multifuncionalidade ou acúmulo de funções. Entre os 117 jornalistas profissionais de mídia 

respondentes, apenas 18 (15,4%) afirmaram desempenhar apenas uma função em um dia 

normal de trabalho. Os demais exercem duas ou mais atividades laborais diferentes durante a 

jornada:  23,9% exercem entre duas e três funções; 23,1% realizam de quatro a cinco atividades 

diferenciadas; já 37,6% executam mais de seis funções em sua rotina profissional.  

Estes dados indicam o acúmulo de funções entre o grupo analisado, mas não permite 

entender como se configura essa condição, muito menos quais os perfis profissionais mais 

afetados. Para isso foi realizado o cruzamento de dados entre as variáveis cargo oficial, na qual 

o jornalista afirma para qual função foi contratado, e aquelas que averiguam quais atividades 

laborais uma pessoa realmente executa (CT42 a CT62).  

A tabulação cruzada entre essas duas tabelas permitiu observar a quantidade de 

pessoas que informam realizar cada função listada. Além disso, pode-se verificar qual o 

percentual de trabalhadores de cada função executa cada atividade listada.  
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Repórter é o perfil profissional com maior recorrência de multifuncionalidade. Há 

presença de repórteres realizando todas as 20 funções listadas. As com maior número de 

repórteres executando suas atividades são: Fotojornalista (41,10%) dos repórteres também 

fazem este trabalho), produção de conteúdo para redes sociais (39,30%), revisor (37,5%), 

produtor (35,70%) e editor (33,90%). 

Em seguida, editor é o segundo cargo oficial com maior número de pessoas em 

multifunção. Do total de editores contratados para esta função, 57,10% também atuam como 

repórteres, 46,40% desenvolvem atividades de produção, 39,30% atuam com monitoramento 

de redes sociais e 35,70% como coordenador de equipe e 53,60% são revisores. Entre os 

repórteres especiais, 100% também são produtores e outros 75% atuam como editores, o que 

leva a inferir que eles devem ser responsáveis por praticamente todo o processo de produção, 

apuração, redação e edição de seus conteúdos especiais, além de atuarem com outras funções. 

Proprietário e/ou sócio aparece como outro perfil profissional faz-tudo. Nesta 

categoria estão incluídos os trabalhadores Pessoa Jurídica (PJ) e os Microempreendedores 

Individuais (MEI). Em tese, eles seriam micro ou pequeno empresários e prestariam serviços 

para diferentes clientes. Neste sentido, compreende-se como esperado indicarem desenvolver 

todas as funções. Apesar disso, é uma evidência clara da precarização laboral do segmento e da 

tendência de informalidade já observada por outros pesquisadores. A amostra em análise é 

composta por profissionais da mídia, em que 19,7% indicaram terem como cargo oficial 

trabalhos com vínculos precários. Eles aparecem com alto acúmulo de funções.  

O mesmo se observa entre os freelancers, que aparecem representados em 19 

atividades listadas. Juntos, proprietários e/ou sócios e freelancers podem ser considerados os 

trabalhadores com maior acúmulo de funções, em que todas as atividades listadas como Função 

real estão representadas por percentuais entre 50% e 100% do total de cada um destes perfis. 

Entre as funções com maior número de casos de multifunção e de percentual por cargo oficial 

estão: redator, locutor e chefe.  

Na Tabela 8 pode-se constatar que, além de serem os cargos oficiais com maior 

acúmulo de funções, repórter e editor (respectivamente) também são as atividades mais 

acumuladas por outros perfis profissionais. Esta relação ajuda a comprovar um efeito ambíguo 

gerado pelos despedimentos e enxugamentos de redações: repórteres, em especial, estão entre 

os perfis profissionais mais atingidos pelas reestruturações de equipe. Para suprir sua falta 

outros profissionais assumem suas atividades, ao mesmo tempo em que, com a redução dos 
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times, repórteres e editores acabam acumulando funções de outros colegas para dar conta da 

demanda. Por meio da tabela percebe-se que estes dois grupos de jornalistas fazem praticamente 

todas as outras funções em diferentes percentuais acumulados, enquanto apenas três cargos 

oficiais não executam também as funções de editor e repórter. Com isso se comprova a pressão 

mais acentuada sobre este segmento, dentro da categoria analisada. 

Nele também pode-se perceber que a função de motorista é acumulada por repórteres, 

proprietário e/ou sócio, locutor e editor. Praticamente todas demandam saídas de campo diárias 

(ou exigiriam uma dinâmica parecida) para a execução do trabalho. Por fim, observa-se ainda 

que o papel de produtor, monitor e gestor de redes sociais é compartilhado por percentuais 

significativos em diferentes grupos de cargos oficiais.  

Somado a uma rotina de trabalho intenso, com jornadas excessivas, acúmulo de 

funções, alta taxa de adoecimento, baixo suporte organizacional e remuneração insatisfatória, 

o grupo analisado também apresenta comprometimento do tempo de vida pelo trabalho. De 

acordo com os dados analisados na variável agrupada Trabalha em Casa, 29,1% são 

caracterizados como em péssima condição, 28,2% com situação ruim nesta variável e 21,4% 

com pontuação razoável. Isto demonstra que, na amostra em questão, há recorrência de 

profissionais que continuam desenvolvendo suas atividades laborais em seu tempo livre, seja 

fazendo contato com a redação, com fontes ou sugerindo pautas. Portanto, além da jornada 

oficial, eles também levam trabalho para casa.  
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5.10.1  Escolhas editoriais 

 

De acordo com os dados analisados, as variáveis com pior desempenho são cobertura 

e fontes. Na primeira, 41,9% dos participantes tiveram resultado ruim e outros 6,8%, péssimo. 

O percentual com pontuação entre 0,00 e 0,40 chega a 48,7% dos participantes. Outros 34,2% 

tiveram desempenho razoável neste quesito. Isto significa que mais de 80% responderam todas 

as afirmações com avaliação baixa ou boa parte delas apresentou pontuação aquém do esperado.  

Neste grupo foram agrupadas as variáveis que buscam saber de onde vêm os conteúdos 

apurados, como são tratados os dados vindos de terceiros, bem como a priorização de 

entrevistas à distância em detrimento de presenciais. Estes são elementos básicos da rotina 

profissional e fazem parte do expediente de qualquer redação jornalística. A nota baixa para 

este grupo pode estar ligada à desatenção para a checagem de informações ou falta de recursos 

para o desenvolvimento destas atividades. Trata-se de um grupo de variáveis quase 

predominantemente relacionado às escolhas editoriais dos jornalistas, ou seja, estamos falando 

da decisão direta do profissional, mas que depende da estrutura física e de recursos humanos.  

Outra variável que também é resultado direto da tomada de decisão da equipe 

jornalística é a seleção de fontes. Nela foram agrupadas variáveis que apontavam situações 

sobre a priorização de fontes, seleção delas diante da facilidade de acesso ou relevância, 

equilíbrio entre elas e como são tratados conteúdos prontos enviados por terceiros.  

Ela apresentou resultado um pouco melhor do que a primeira, entretanto, também é 

avaliada insuficiente por ser relativa a práticas simples e, teoricamente, corriqueiras no processo 

de seleção de fontes e a checagem de dados de terceiros. Entre os 117 jornalistas participantes, 

57,3% apresentaram desempenho razoável. Outros 21,4% apresentaram resultado ruim (18,8%) 

e péssimo (2,6%). A direção oposta teve mesmo percentual acumulado (21,4%), dos quais bom 

representam 17,1% e ótimo, 4,3%.  

Nesta variável também é possível observar correlações com recursos e rotina 

profissionais como a anterior, porém, ela se difere por ter um fator mais individual na escolha. 

Apesar de a seleção de fontes e checagem seguirem direcionamentos editoriais e ordens de 

gestores ou a dinâmica da redação, a escolha sobre publicar sem checar, preferir uma fonte em 

detrimento de outra e o equilíbrio que é dado ao conteúdo, é responsabilidade direta da equipe 

editorial. Portanto, este elemento preocupa por demonstrar um certo descuido em elementos 
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basilares do processo de apuração jornalística, que podem se refletir em queda de diversidade, 

presença de erros e falta de informação e contexto.  

Apresentando um desempenho um pouco melhor, mas não satisfatório, edição traz 

elementos referentes à correção de erros e ao processo de edição de conteúdos. Nesta variável, 

há uma pequena predominância da avaliação positiva, com 37,6% apresentando bom 

desempenho e 17,9%, ótimo - totalizando 55,5% de resultados considerados satisfatórios. No 

meio da escala, quem apresenta desempenho soma 32,5%. Já os resultados ruim e péssimo 

correspondem a 11,1% e 0,90%.  

Aqui se buscou entender, especialmente, a política de correção de erros e a presença 

deles na rotina do trabalho dos indivíduos. Como o questionário contemplou as mesmas 

variáveis para todos os tipos de mídia e perfis profissionais houve uma limitação na quantidade 

de afirmações adequadas para todos os grupos. Assim, detalhes mais técnicos do processo 

editorial não foram questionados.  

Percebe-se que existe um cuidado maior na entrega do produto pela perspectiva visual. 

Todavia, não é possível afirmar que os dados são satisfatórios. Se olhar individualmente cada 

grupo de valores, chega-se à conclusão de que há mais bons do que ruins ou razoáveis, porém, 

há um certo equilíbrio no grupo. E85 indica que a transparência na produção de conteúdo é 

deficitária. Do total, 29,1% afirmaram às vezes não deixar explícito no conteúdo jornalístico a 

ausência de alguma informação relevante ou fonte essencial para a pauta. Outros 21,4% falam 

que é frequente isso acontecer e outros 7,7% afirmam se repetir sempre. Estes três grupos de 

respondentes concentram 58,2% da amostra. Já os outros 41,9% declaram raramente não expor 

a ausência de dados essenciais para os conteúdos e 13,7% afirmam que isso nunca ocorre.  

Outro aspecto observado neste grupo é com relação à presença de erros de redação ou 

revisão no conteúdo divulgado. Do total, 34,2% informam que isso ocorre às vezes, 23,9% 

avaliam ser algo frequente e 5,1% garantem ocorrer sempre. Do outro lado, 32,5% destacaram 

que isso ocorre às vezes e 4,3% dizem nunca acontecer. Essa variável (EE87) indica um 

descuido no processo de redação e revisão. 

Já ao que tange à correção de erros após conteúdo publicado, 67,5% garantem 

raramente (39,3%) ou nunca (28,2%) demorarem para corrigir erros em conteúdos já 

publicizados. Quem diz às vezes demorar para fazer esta revisão representa 23,9% da amostra. 

Com frequência e sempre figuram com 7,7% e 0,90%, respectivamente.  

Quando questionados se respeitam os valores éticos da profissão em suas práticas 

profissionais (EE88), 61,5% afirmaram respeitar os preceitos basilares da profissão. Apesar 
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disso, 35% declararam raramente desrespeitar a ética profissional, enquanto 26,5% garantiram 

nunca desrespeitar os valores preconizados Código de Ética da categoria. Já 17,9% dos 

respondentes afirmaram que às vezes não cumprem. Outros 13,7% dizem descumprir com 

frequência, enquanto 6,8% fazem isso sempre.  

Mesmo com resultados baixos, estes valores sobre ética preocupam. Por se tratar de 

um princípio fundamental da profissão, 20,5% afirmaram nem sempre seguir os valores e 

princípios éticos da profissão representa um percentual expressivo, especialmente se somado a 

quem descumpre às vezes, colocando estes três grupos com 38,4% das respostas.  

Com este detalhamento do grupo Edição percebe-se que, mesmo apresentando um 

desempenho um pouco melhor de Cobertura e fontes, esta variável ainda apresenta problemas. 

Há traços de baixa transparência e processo de revisão e edição final deficitários. Além disso, 

há um grupo significativo de pessoas que demora ou não corrige os erros observados após 

publicação e que afirmam não respeitar os princípios basilares da profissão.  

Diante disso, observa-se que as variáveis integrantes do grupo Escolhas Editoriais 

apresentam, em geral, um desempenho insatisfatório. Apesar de as notas serem medianas no 

cômputo geral, as afirmações destacadas exigiriam um bom ou ótimo desempenho por parte 

dos respondentes para assegurar uma prática profissional minimamente adequada com os 

princípios deontológicos da profissão.  

 

5.10.2  Autonomia 

 

Este grupo reúne duas variáveis: autonomia e influências. A primeira busca entender 

o quão livre a pessoa se sente para desenvolver seu trabalho. A segunda questiona o nível de 

influências de diferentes atores sobre o trabalho. Não se buscou aprofundar nestes quesitos 

porque o objetivo para este trabalho era entender, em linhas gerais, qual a liberdade do 

trabalhador para sua tomada de decisão. Na prática, esperava-se observar o quanto o trabalhador 

percebia de interferências sobre o seu desempenho editorial. Em caso de se buscar maior 

aprofundamento desta dimensão, é possível complementar com variáveis que ofereçam uma 

observação mais detalhada do fenômeno. 

O primeiro grupo, Autonomia, congregou variáveis em que o jornalista precisava 

avaliar o quão autônomo era para escolher a pauta, sua angulação, as fontes e seu tempo dentro 

da rotina de produção diária. Do total, 59% declararam ter boa (35,9%) ou ótima (23,1%) 
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autonomia para sua tomada de decisão. Outros 26,5% indicaram respostas classificadas como 

autonomia moderada (0,41 a 0,60), enquanto para 10,3% este quesito é representado como ruim 

e é péssimo para 4,3%. 

No que diz respeito às influências, buscou-se entender quais os atores que mais afetam 

o trabalho jornalístico e o nível geral disso. Neste caso, o percentual de pessoas com baixa 

interferência ou nenhuma somou 48,7% do total. Outros 28,2% sofrem interferência moderada, 

enquanto para 16,2% essa condição é ruim e péssima para 6,8%. As principais interferências 

vêm de gestores e donos 29,1% com frequência, 17,9% sempre e 23,9% às vezes. Fontes 

figuram como segundo grupo que mais interfere no trabalho. Para 31,6% elas interferem às 

vezes, 17,9% frequentemente e 6,8%, sempre.  

Observa-se aqui existir uma autonomia relativa dos sujeitos. De maneira geral, o grupo 

analisado apresenta um nível satisfatório de autonomia, especialmente por se considerar existir 

uma hierarquia profissional que impõe estratégias de trabalho que devem ser seguidas pela 

redação. Porém, a interferência direta no trabalho acaba tornando esse resultado um pouco 

menos favorável por se observar que, mesmo baixa na maioria dos casos, ela é presente em 

todos os níveis pesquisados.  

 

5.10.3  Qualificação 

 

Este último grupo buscou analisar se os sujeitos se sentem preparados para a função. 

Inicialmente, o questionário contemplava dois grupos de questões: o primeiro para entender a 

percepção dos participantes sobre seu preparo para a função e o segundo sobre treinamentos e 

qualificações formais. Decidiu-se excluir este segundo para reduzir o tempo de resposta, bem 

como porque não se aplicava ao caso dos trabalhadores informais. Durante a análise se percebeu 

que este é um grupo de variáveis relevante, porém, precisa ser revisto em futuras aplicações do 

modelo especialmente para definir como tratar os grupos de auto empregados.  

A qualificação, além da formação formal, também contempla informações sobre a 

sensação de estar ou não preparado para a atividade, exercício de funções fora do escopo 

profissional e a capacidade de se manter atualizado para o trabalho executado. Entre os 117 

respondentes, 32,5% possuem pontuação razoável, mesmo percentual para bom. Outros 24,8% 

foram classificados como ótimo (0,81 a 1,00), 8,5% ruim e 1,7% péssimo.  

Há, de fato, uma pequena autoavaliação negativa sobre a qualificação profissional. 

Acredita-se que este resultado pode estar relacionado com o perfil majoritário dos respondentes, 
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formado por trabalhadores já com alguma experiência profissional acumulada e altamente 

qualificados.  

 

5.11  CORRELAÇÕES ENTRE VARIÁVEIS DOS DOIS ÍNDICES QUE FORMAM A EQLJ  

 

A fim de aprofundar a exploração dos dados nos elementos julgados como mais 

relevantes para a análise da correlação entre condições de trabalho e qualidade da informação 

jornalística, foi realizada nova verificação dos dados a fim de verificar hipóteses observadas ao 

longo da análise geral dos dados. Entre as principais estão: a) recursos e infraestrutura afetam 

diretamente o desempenho do trabalhador devido a ausência ou presença de equipamentos 

básicos para a prática profissional; b) quanto mais intenso o trabalho, mais os jornalistas tomam 

decisões mecânicas; c) o nível de satisfação profissional está associado à qualificação mais do 

que com recursos ou desempenho; d) a remuneração possui relação com o número de horas 

trabalhadas e a quantidade de funções exercidas; e) adoecimento se relaciona com variáveis que 

denotam fragilização do indivíduo. Com base nisso, se procedeu análises de correlação 

específicas para cada caso.  

 

a) Recursos e infraestrutura afetam diretamente o desempenho do trabalhador 
 

O primeiro ponto se comprovou factível. Conforme os dados, há correlação positiva 

entre as três variáveis referentes a recursos e infraestrutura e as três relacionadas às escolhas 

editoriais. Com isso, percebe-se que na amostra analisada há uma correlação positiva entre essas 

seis dimensões. Em especial, a variável edição demonstra correlação positiva entre baixa e 

moderada com todas as demais variáveis. Diferente do que se esperava, a variável cobertura 

não parece ter muita relação direta com os recursos disponíveis – equipamentos essenciais para 

a redação. Esperava-se, neste ponto, correlação ao menos moderada por se acreditar que a 

disponibilidade de equipamentos para o trabalho impactaria diretamente na forma como são 

feitas as coberturas jornalísticas porque elas seriam afetadas pela ausência ou não de recursos. 

Por outro lado, a variável cobertura tem baixa correlação com infraestrutura, variável que 

comporta questões sobre erros e problemas gerados ao trabalho pela infraestrutura 

disponibilizada por meio dos recursos materiais oferecidos ao trabalhador. Por outro lado, 

percebe-se uma real influência de recursos e infraestrutura sobre a edição e seleção de fontes, 
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Apesar disso, observa-se que estes elementos apresentam correlação moderada também o que 

leva a inferir a possibilidade de os recursos materiais e logísticos serem capazes de interferir na 

qualificação dos trabalhadores através da sensação de bem-estar do ambiente laboral.  

Apesar de o Índice de Satisfação não compor a Escala Qualidade laboral dos 

Jornalistas, observa-se uma forte correlação entre fraca a moderada com nove variáveis da 

escala. Em especial, Edição (p = 471) e Autonomia apresentam as correlações mais fortes (p= 

408). Estes achados mostram existir uma relação moderada entre as pontuações das variáveis 

observadas.  

Com as análises de correlação descritas acima infere-se existir uma relação 

significativa entre a sensação de felicidade com o trabalho e o espaço laboral. Além disso, o 

desempenho do trabalhador também pode atuar como componente modulador da sensação de 

satisfação com o trabalho desenvolvido e perspectiva de futuro.  

Esta constatação reforça ainda mais a necessidade de se avançar na compreensão de 

aspectos psicológicos ligados ao trabalho, para que este índice seja incluído na escala e seja 

possível avançar em outras análises que sofrem influências do estado emocional e psicológico 

dos indivíduos. É preciso entender os gatilhos de satisfação ou insatisfação laboral de acordo 

com os diferentes perfis, observar que os fatores externos ao ambiente laboral influenciam mais 

ou menos nos diferentes grupos de jornalistas e então avançar o modelo de análise para 

compreender os efeitos da precariedade laboral sobre as pessoas, ou seja, o nível de 

precarização social do trabalho.  
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5.12  APONTAMENTOS SOBRE O SURVEY E A ANÁLISE PERMITIDA 

 

O modelo de análise proposto permite, a partir do survey, verificar a presença de 

associações entre diferentes variáveis que compõem a escala. Para isso, é utilizado o 

Coeficiente de Correlação de Pearson como principal técnica de análise da presença e 

intensidade desta associação. De acordo com Barbetta (2006), este tipo de análise é comumente 

realizada em estudos exploratórios por auxiliar na verificação de elementos correlacionáveis e 

auxiliar na análise do problema da pesquisa.  

Entre as variáveis que compõem a Escala Qualidade Laboral dos Jornalistas há 

variadas intensidades (fraca, moderada ou forte) de associações com alta significância, o que 

ajuda a inferir a relação entre elas. Elas foram verificadas a partir da análise bilateral do 

Coeficiente de Correlação de Pearson, quando se busca observar se há associações positivas ou 

negativas. Como resultado, se observou correlações entre variáveis dos dois grupos, o que 

reforça a inferência de existir relação entre condições de trabalho desempenho profissional, o 

qual pode afetar a qualidade da informação produzida e disseminada para a sociedade.  

Neste instrumento pode-se observar a qualidade pela perspectiva do trabalhador, por 

meio de suas escolhas editoriais, sua qualificação para a função e liberdade para as tomadas de 

decisão por meio da autonomia e influências sofridas. Não conseguimos delimitar questões 

relacionadas ao produto neste momento, mas pelas respostas dos sujeitos já percebe-se que há 

evidências que ajudam a apontar a queda da qualidade técnica do trabalho jornalístico em 

grupos com condições de trabalho precárias ou com condições de precariedade laboral. A 

próxima etapa deste modelo de análise é verificar se o conteúdo jornalístico demonstra indícios 

de queda de qualidade ao longo dos anos e se é possível observar traços de precarização laboral 

nas páginas do jornal regional selecionado.  
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6  ANÁLISE DE CONTEÚDO 

  

Para a análise de conteúdo piloto foi selecionado um veículo jornalístico cujos 

resultados pudessem ser correlacionados com as respostas de respondentes do survey descrito 

no capítulo anterior. Foram definidos como parâmetros iniciais de seleção: jornal impresso com 

circulação diária que possua site noticioso e tenha jornalistas atuando nas duas mídias. 

Inicialmente, a escolha se deu pelo fato de se buscar analisar os conteúdos online e impresso, 

para que estes pudessem ser comparados, uma vez que o protocolo de análise de conteúdo 

criado comporta variáveis aplicados aos dois casos.  

À medida em que o trabalho de coleta de dados avançou, decidiu-se optar somente 

pela mídia impressa: 1) por se tratar do tipo de mídia que sofreu maior impacto das 

reestruturações geradas pela internet, no início dos anos 2000; 2) por ainda continuar passando 

por intensas transformações na estrutura organizacional, física e de modelo de negócio devido 

aos avanços tecnológicos e reestruturações do mundo do trabalho (LENZI, 2017); 3) por ainda 

ser considerada a mídia com maior índice de credibilidade do brasileiro, segundo a Pesquisa 

Brasileira de Mídia (IBOPE, 2016); 4) por permitir melhor acesso ao histórico completo das 

edições no período selecionado para análise. 

O objetivo inicial seria analisar cinco jornais regionais, sediados em diferentes estados 

brasileiros. Porém, em função da viabilidade, decidiu-se restringir a um estudo de caso (YIN, 

2001) para que fosse possível fazer um teste piloto deste instrumento, para então formatar a 

versão final do Protocolo de Análise de Conteúdo (PAC) que compõe o modelo de análise de 

correlação entre condições de trabalho e qualidade da informação proposto nesta tese. Busca-

se com isso consolidar um instrumento de pesquisa para análise de conteúdo replicável em um 

corpus maior.  

A seguir, são apresentados os procedimentos de seleção do corpus empírico e os 

principais resultados da análise de conteúdo: Escala de qualidade percebida no produto, Índice 

de qualidade percebida por edição, Índice da qualidade na manchete, Indícios de precariedade 

do trabalho no produto e Considerações finais sobre a análise de conteúdo.  
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6.1  CORPUS EMPÍRICO  

 

6.1.1  Justificativa de seleção do objeto de estudo 

 

O jornal regional28 selecionado pertence a um grupo de mídia com atuação em dois 

estados do Sul do Brasil. A operação jornalística do grupo tem abrangência regional e estadual, 

em diferentes plataformas: jornal impresso, site de notícias factuais, telejornalismo e 

radiojornalismo.  

Trata-se de um veículo regional, com circulação diária de segunda a sexta-feira e 

edição especial de final de semana, com circulação no sábado e domingo29. Registrou circulação 

média de 6945 mil entre janeiro e dezembro de 2018, conforme dados do Instituto Verificador 

de Notícias (IVC). Segundo informações do veículo, a tiragem média é de 10 mil exemplares. 

A distribuição ocorre em 18 em municípios, atingindo uma população aproximada de 900 mil 

habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

Com sede em uma capital de estado, o veículo já contou com sucursais em diferentes 

cidades, mas atualmente opera em apenas uma redação. A cobertura busca abranger toda a 

região na qual atua, porém, acaba se concentrado na capital do estado e em editorias de 

economia, cidade, esporte e variedades. A análise de conteúdo indicou que ao longo dos anos 

a diversidade de temas abordados reduziu, apesar de a estrutura de editorias se manter similar 

durante todo o período analisado.  

 

6.1.2  Definição da amostra 

 

A análise de conteúdo do jornal regional selecionado ocorreu em edições publicadas 

entre 2012 e 2019. Para isso, foram selecionadas 28 edições, divididas em uma semana artificial 

de quatro anos distintos: 2012, 2015, 2018 e 201930, formando assim quatro semanas artificiais. 

No total, foram analisadas: 20 edições de dias úteis (segunda a sexta-feira: quatro de cada dia) 

 
28 O nome da empresa será omitido neste trabalho a fim de preservar a identidade dos jornalistas participantes, 

em cumprimento ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido acordado entre as partes pelo survey e 
também por respeito a solicitações feitas por participantes. 

29 O detalhamento do veículo tem como objetivo garantir a verificabilidade do estudo. 
30 Inicialmente, a seleção do corpus se restringiu aos três primeiros intervalos, mas após se observar uma 

importante queda no número de páginas por edição entre 2018 e 2019, decidiu-se incluir o último ano 
analisado. 
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e oito de finais de semana ‒ sábado e domingo contam com apenas uma edição considerada 

como “edição especial de final de semana”.  

Todas as edições que integram o corpus empírico da análise de conteúdo estão 

disponíveis no repositório online do jornal selecionado. Para serem acessadas é necessário 

pagar assinatura e entrar no ambiente virtual com login e senha de usuário. As datas que 

compuseram a amostra foram definidas de forma aleatória, por meio da equação de seleção 

randômica da Planilha Excel. Para garantir a presença de edições de dias da semana diferentes, 

foram excluídas as datas repetidas até formar uma semana artificial completa. Assim, o 

calendário analisado contempla de segunda-feira a domingo (QUADRO 7). 

 

Quadro 7 – Datas selecionadas randomicamente para compor a amostra 

Datas selecionadas para compor o corpus empírico da análise de conteúdo 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

30/07/2012 30/10/2012 15/08/2012 15/11/2012 19/10/2012 24/11/2012 02/09/2012 

05/01/2015 13/10/2015 15/4/2015 09/07/2015 14/08/2015 13/06/2015 31/03/2015 

13/08/2018 03/07/2018 28/03/2018 05/04/2018 23/11/2018 27/01/2018 28/10/2018 

20/05/2019 30/01/2019 26/06/2019 20/06/2019 15/02/2019 20/04/2019 21/07/2019 

Fonte: Elaboração nossa  
 

Por uma limitação do repositório online do jornal, a primeira edição presente na galeria 

virtual é de 29 de junho de 2012, representando uma perda da memória do primeiro semestre 

daquele ano. Para garantir uniformidade da amostra, a seleção ocorreu a partir desta data porque 

as edições carregadas no repositório online mantêm os mesmos padrões de definição e 

resolução gráfica. Já o ano de 2019 contempla somente edições do primeiro semestre porque 

foi quando se finalizou a coleta de dados. Em seguida, as edições selecionadas foram salvas em 

formato pdf em pastas específicas e iniciada a análise. Primeiro, foram avaliadas as edições de 

2018, depois 2015 e 2012 e, por fim, 2019. 

 

6.2  ANÁLISE DA QUALIDADE PERCEBIDA DO JORNAL 

 

Neste trabalho observa-se a qualidade do jornal regional selecionado por meio de um 

conjunto de variáveis criado a partir da Matriz unificada de indicadores para analisar a 

correlação entre condições de trabalho dos jornalistas e a qualidade da informação veiculada 
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para a sociedade. Portanto, as unidades temáticas (Bardin, 1999) da análise de conteúdo são 

derivadas dos indicadores que possuem conexão com o desempenho profissional e suas 

tomadas de decisão capazes de afetar a qualidade do produto desenvolvido pelos jornalistas: 

Contexto, Diversidade, Precisão, Seleção de Fontes, Correção e edição, Carga de Trabalho e 

Dados gerais (QUADRO 8). 

Em seguida foram formados dois conjuntos de unidades temáticas que pudessem ser 

agrupados e dessem conta de mensurar a qualidade percebida por edição – quando se observa 

dados gerais no conjunto de conteúdos presentes em cada número analisado –, e a qualidade 

percebida na manchete – em que o foco está no conteúdo definido como principal destaque de 

cada edição. Juntos, estes dois grupos permitem analisar a evolução geral da qualidade 

percebida no produto ao longo do período analisado.  

Se buscou delimitar Unidades Temáticas que representassem informações explícitas 

relacionadas aos indicadores de qualidade definidos e que tivessem relação direta com a tomada 

de decisão dos jornalistas, ou seja, que resultassem do julgamento dos sujeitos envolvidos na 

produção da notícia. Esta escolha traz algumas limitações, especialmente pela baixa 

profundidade permitida pela análise, uma vez que foram descartados, já na matriz unificada, 

indicadores como linha editorial e posicionamento ideológico do veículo. Porém, as unidades 

temáticas definidas agregam elementos que ajudam a observar a presença de traços de 

precarização expressas no produto, por meio da avaliação da qualidade. Com isso, o protocolo 

de análise de conteúdo ficou definido da seguinte forma: 

 

Quadro 8 – Indicadores da matriz unificada nos grupos do PAC 

Indicadores do Protocolo de Análise de Conteúdo 

Edição Manchete 

Dados gerais Dados gerais 

Apuração Apuração 

Autoria Autoria 

Diversidade Diversidade 

Correção e edição Correção e edição 

Carga de trabalho Contexto 

 Fontes 

Fonte: Elaboração nossa  
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Para padronizar os termos utilizados em todo o teste piloto do modelo de análise de 

correlação entre condições de trabalho e qualidade do produto, as Unidades temáticas passarão 

a ser tratadas a partir daqui como “variáveis”.  

 

6.2.1  Grupo Edição 

 

O grupo Edição é composto por 37 variáveis, divididas entre os indicadores: 1) Dados 

Gerais - Estratégias de Negócio; 2) Diversidade; 3) Apuração; 4) Autoria; 5) Correção e edição; 

6) Carga de Trabalho (QUADRO 9). Fontes e contexto não fazem parte do quadro de Unidades 

temáticas por não serem relevantes para esta etapa da análise de conteúdo. Na etapa de análise 

geral da edição, buscou-se compreender o seguinte: 

 

Quadro 9 – Indicadores e variáveis que compõem o grupo Edição 

EDIÇÃO 

Indicador Unidade Temática Variável Indicador Unidade Temática Variável 

DADOS 
GERAIS 

Páginas da edição P1 

AUTORIA 

Capa assinados P11 

Conteúdos textuais da 
equipe P2 Matérias assinadas P10 

Conteúdos jornalísticos 
textuais P3 Fotos jornal P17 

Destaques de capa P9 Fotos arquivo P18 

Total de fotos P16 Fotos terceiros P19 

Equipe declarada na 
edição P21 Fotos sem crédito P20 

DIVERSIDADE 

Homens P22 

CARGA DE 
TRABALHO 

Casos de multifunção P32 

Mulheres P23 Tipo de multifunção observada P33 

Colunistas P24 Fotos feitas pela equipe geral do jornal P34 

Comentaristas P25 
Repórteres que fizeram + de 1 matéria 
assinada na edição P35 

Fotógrafos exclusivos P26 
Média de matérias assinadas de um mesmo 
repórter P36 

Repórteres do jornal P27 

CORREÇÃO E 
EDIÇÃO 

Erros na capa P12 

Freelancers P28 Ombudsman P13 

Editores P29 Seção de erratas P14 

Editor-chefe P30 Tipos de erratas P15 

APURAÇÃO 

Infografia P4 

APURAÇÃO 

Conteúdos de terceiros P7 

Reportagem P5 Publieditorial P8 

Investigação P6 Matéria com 2 ou mais repórteres P31 

Fonte: Elaboração nossa 
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Dados gerais: informações sobre a evolução do produto ao longo do tempo 

determinadas, basicamente, por decisões estratégicas do negócio, como número de páginas e 

equipe declarada na edição. As outras variáveis definidas são reflexo do layout disponível para 

produção jornalística, ditado sobretudo, por uma estratégia de negócio: número de destaques 

de capa, conteúdos textuais da equipe (inclui o total de textos, como comentários e colunas, 

exceto o editorial); e Conteúdos jornalísticos textuais (exclui comentários e colunas limitando-

se ao que é produzido pela equipe de reportagem). O objetivo com este indicador é perceber no 

produto a evolução geral do espaço dedicado para o conteúdo jornalístico (texto é o principal 

tipo encontrado e sempre ancora outros elementos, como fotos ou infografia). Trata-se de uma 

análise baseada somente na quantidade, sem considerar a área real de cada elemento. Porém, 

para os fins da pesquisa este indicador contribuiu a ter uma visão geral da equipe e área 

dedicadas ao conteúdo jornalístico. 

Diversidade: Neste indicador procura-se entender o perfil da equipe que compõe o 

jornal regional analisado. Foi observada a evolução da diversidade entre homens e mulheres e 

também a evolução das diferentes funções presentes no expediente.  

Apuração: Por se tratar de um indicador que visa compreender o esforço no processo 

de coleta, análise e redação de informações noticiosas, na edição observou-se a presença - ou 

não - de gêneros jornalísticos capazes de trazer informações mais aprofundadas e melhor 

estruturadas para auxiliar na compreensão de um fato. Decidiu-se pontuar a presença ou 

ausência de reportagem, investigação e infografia nos conteúdos. Entende-se que quanto mais 

elementos deste tipo, maior o esforço geral do veículo em apresentar conteúdos complexos e 

aprofundados.  

Da mesma forma, conforme a literatura de base, o investimento em boa apuração 

também pode ser observado pela equipe investida no processo de checagem de cada conteúdo, 

assim, a variável Matérias com dois ou mais repórteres auxilia a entender este ponto. De 

maneira inversa, quanto maior o número de conteúdos de terceiros e publieditoriais travestidos 

de notícias, menor o investimento em apuração própria, por isso, foram analisados também a 

presença de publieditoriais e matérias de agências (variáveis excluídas da análise por 

apresentarem baixa variação ao longo do período). Todos os dados foram quantificados 

conforme sua presença no veículo e a análise se deu a partir da ponderação das variáveis pelo 

total de conteúdos.  

Autoria: Em complemento à apuração, a Autoria aparece como um indicador que 

denota a valorização do profissional envolvido na apuração, a transparência sobre quem ou 
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quais as pessoas responsáveis pelo processo de checagem de dados e redação/apresentação do 

conteúdo. Portanto, definiu-se como variáveis do indicador de Autoria nas edições analisadas, 

elementos aferíveis nos créditos do jornal: fotografias, notícias e artes. Assim, trabalhou-se com 

a quantificação do número de: Destaques de capa assinados; Matérias assinadas; Fotos do jornal 

(feitas pela equipe do veículo); Fotos de arquivo (do jornal, mas produzidas em outra data); 

Fotos de terceiros (produzidas por agências de notícias, assessorias de imprensa ou outras fontes 

creditadas com o nome do fotógrafo ou da instituição responsável pela liberação da imagem); 

fotos sem crédito (quando a imagem aparece sem qualquer indicação de quem foi o responsável 

por sua feitura - um descuido de crédito e falta de transparência sobre sua aquisição, assim 

como pode levantar dúvidas sobre a apuração da autenticidade da imagem.  

Considera-se que quanto maior o número de conteúdos autorais do jornal, melhor é o 

desempenho nesta categoria. Quanto maior o número de matérias não assinadas e fotografias 

de terceiros, pior é considerado o desempenho neste indicador pela ausência de transparência 

nas informações fornecidas e de reconhecimento dos autores do trabalho.  

Correção e edição: Este indicador é avaliado na edição pela presença de erros na capa 

do jornal – o principal chamariz para a publicação. Eles são quantificados e depois é avaliada a 

média por conjunto de semana artificial analisada (quanto menos, melhor). Outras variáveis 

para este grupo buscam observar a autocrítica e transparência na correção de erros: Ombudsman 

(presença ou ausência desta seção); Seção de erratas (presença ou ausência); Tipo de erratas 

(descrição dos erros corrigidos pelo jornal com maior frequência). Estas três últimas variáveis 

foram excluídas da análise porque o veículo não possui estas seções e o resultado nulo acabou 

comprometendo a fiabilidade do grupo de respostas. 

Carga de trabalho: este indicador permite observar indicativos de precarização do 

trabalho por meio da multifuncionalidade pelo acúmulo de funções ou sobrecarga de trabalho, 

conforme os créditos declarados no expediente. Isto ocorre a partir da contagem dos casos de 

pessoas trabalhando em mais de uma atividade na mesma edição (Casos de multifunção); 

número de matérias assinadas feitas pelo mesmo repórter; média de matérias feitas por 

repórteres em multifunção e casos de fotos da equipe feitas por profissionais de outras áreas, 

como colunistas ou repórteres. A avaliação sobre a evolução deste indicador ocorre pela análise 

da variação ao longo do tempo e pela ponderação com o número da Equipe real e da análise 

dos demais indicadores de Dados Gerais e de qualidade. 
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6.2.2  Grupo Manchete 

 

 O grupo Manchete reúne unidades temáticas para averiguar a qualidade percebida no 

conteúdo da principal matéria da edição. Como manchete entende-se a notícia ou reportagem 

destacada das demais na capa de cada publicação, com uma diferenciação gráfica que a coloca 

em maior evidência das demais. Em geral, trata-se da pauta mais relevante e um assunto factual. 

Neste conjunto as variáveis foram selecionadas a partir dos seguintes indicadores da matriz 

unificada: 1) Dados Gerais - Estratégias de negócio; 2) Autoria; 3) Contexto; 4) Apuração; 5) 

Correção e edição; 6) Diversidade; 7) Fontes (QUADRO 10).  

 

Quadro 10 – Indicadores e variáveis que compõem o grupo Manchete 

MANCHETE 

Indicador Unidade Temática Variável Indicador Unidade Temática Variável 

DADOS GERAIS 

Número de páginas M65 

DIVERSIDADE 

Gênero M56 

Síntese do conteúdo M68 (qualitativa) Diferentes vozes M57 

AUTORIA 

Assinada? M37 Editoria M67 (qualitativa) 

Fotos do jornal? M64 

FONTES 

Fontes citadas M43 

CONTEXTO 

Contextualização M38 Fontes consultadas M44 

Lead M39 Fonte primária M46 

Controvérsia M40 Fonte secundária M47 

APURAÇÃO 

Origem dos dados M41 (qualitativa) F. Oficial M48 

Tipo de cobertura M42 F. Empresarial M49 

Repórteres envolvidos M66 F . Institucional M50 

CORREÇÃO E EDIÇÃO 

Erros texto  M58 F . Individual M51 

Erros manchete M59 F . Testemunhal M52 

Erros legenda? M60 F. Especializada M53 

Informação sem fonte M61 F . Referência M54 

Info incompleta ou dúbia? M62 Fonte ilustrativa M55 

Sintaxe M63   
Fonte: Elaboração nossa 
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Das 32 variáveis, três são qualitativas (Origem dos dados; Editoria; Síntese do 

conteúdo) e ajudam a entender o contexto dos valores quantitativos. Neste grupo, em sua 

maioria, as Unidades Temáticas (variáveis) são respondidas com as palavras Sim, Não ou 

Parcial, indicando ausência, presença ou presença parcial de determinado elemento no 

conteúdo. Apenas as variáveis referentes ao número de erros observados no corpo do texto, 

títulos, linha de apoio e legendas, quantidade de fontes – citadas e consultadas –, número de 

páginas e repórteres são identificados pela quantidade de ocorrências registradas em cada texto 

avaliado. Estes valores foram analisados individualmente para observar a evolução ao longo 

dos anos. O indicador Carga de Trabalho não foi incluído neste grupo porque diz respeito a toda 

a edição, não apenas uma unidade de conteúdo.  

 

Dados gerais: No grupo manchete, este indicador auxilia a entender os tipos de temas 

mais comuns para as pautas definidas como a principal matéria do dia, por meio da variável 

(Síntese do conteúdo). Além dela, o número de páginas permite verificar o espaço do jornal 

dedicado em média para as manchetes ao longo do período analisado.  

Autoria: Da mesma forma que o produto, Autoria busca observar se o conteúdo e as 

imagens (fotos) estão devidamente creditados. Além de indicar os nomes dos responsáveis pelo 

conteúdo, ajuda a entender o esforço da equipe na apuração. 

Contexto: este indicador é exclusivo ao conteúdo da manchete. Com ele, busca-se 

entender se a notícia em questão traz os elementos básicos para auxiliar na compreensão da 

mensagem, suas causas e desdobramentos. Assim, a análise ocorre em três etapas. 1) É 

observada a Contextualização (M38) do texto, se existe, é inexistente ou está parcialmente 

presente. São verificados três aspectos: presença de fatores causais, presença de informações 

que detalham o background, presença de informações sobre possíveis desdobramentos. 2) É 

conferido se as seis questões do lead jornalístico estão respondidas (quem, o que, como, quando, 

onde e por quê?) até o segundo parágrafo. A resposta para isso é sim, não ou parcialmente 

(quando há três ou mais critérios presentes, porém, não os seis). 3) Controvérsia (M40) auxilia 

a compreender se há diferentes pontos de vista sobre o tema em pauta. Novamente, a resposta 

para esta questão é Sim, Não ou parcialmente (quando tenta-se trazer um contraponto, mas é 

somente ilustrativo).  

Apuração: no grupo Manchete, apuração é analisada em conjunto com Contexto, 

Autoria e Fontes. Ela reúne variáveis que ajudam a entender de onde surgiram os dados 
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originários da matéria (factual, documento, denúncia, investigação, reportagem especial, estudo 

etc), como a cobertura ocorreu - presencial, mista ou à distância -, e o número de repórteres 

envolvidos (para verificar o esforço de equipe de apuração das manchetes nas semanas 

artificiais analisadas). 

Correção e edição: com este indicador foram observadas as ocorrências de erros de 

digitação e revisão no conteúdo, nos títulos e legendas. Ele foi contabilizado pela quantidade 

de ocorrências em cada caso. Também se verificou a ocorrência de informações incompletas 

ou dúbias que prejudicavam a compreensão total ou parcial do texto; informações citadas sem 

indicação de fonte; e problemas nas sintaxes das frases. Estas três variáveis foram avaliadas 

como Sim, Não ou parcial, de acordo com a presença ou ausência do problema no texto.  

Diversidade: este indicador buscou observar a diversidade de gênero e de vozes. A 

análise se deu por meio da contagem de homens, mulheres e transgêneros cotados como fontes 

nas matérias (considerou-se existir diversidade quando ocorria uma diversificação entre 

gêneros de 40% a 60%). A resposta para esta variável era de Sim ou Não. A diversidade de 

vozes também foi registrada como Sim ou Não. Era observada pela presença ou não de 

diferentes estratos sociais ou perfis relacionados ao tema envolvido.  

Fontes: Este indicador comporta uma breve análise sobre as categorias e perfis de 

fontes citadas na matéria. De alguma forma, ele complementa os indicadores de apuração e 

diversidade, porém, trata-se de um indicador que pode ser analisado individualmente também. 

Assim, primeiro buscou-se saber quantas fontes eram citadas (com nomes escritos conferindo 

alguma informação) e quantas, de fato, haviam sido consultadas pela equipe de reportagem, 

seja pessoalmente ou por meio de declaração em alguma mídia (Fontes consultadas). Elas eram 

tabuladas pela quantidade de casos registrados. Em seguida, para conferir se havia indícios de 

entrevista ou pesquisa, foi incluída outra variável chamada consultou, mas que se provou 

redundante e foi excluída. Também se observou a classificação por tipo de fontes: oficial, 

empresarial, institucional, individual, testemunhal, especializada, referência. Para cada caso 

presente na matéria, era assinalado sim. Durante o processamento de dados, estas variáveis 

foram agrupadas e somadas. O mesmo ocorreu no caso de categoria das fontes: primária ou 

secundária. Por fim, se observou se havia a presença de fontes somente ilustrativas, que não 

ajudavam a compreender o contexto. Elas foram registradas pela quantidade de casos.  
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6.3  ÍNDICES E ESCALA GERAL DA QUALIDADE PERCEBIDA NO PRODUTO 

 

A Escala geral da qualidade percebida no produto é formada por duas dimensões de 

variáveis: a primeira é composta pelos indicadores que, agrupados, formam os índices de 

qualidade percebida por edição e da manchete. Já a segunda dimensão é formada por três 

variáveis integrantes do indicador Dados Gerais - Estratégias de negócio. Todas elas são 

resultantes da análise de conteúdo com a catalogação das variáveis presentes no Protocolo de 

Análise de Conteúdo (PAC), conforme descrito acima. 

Para isso, primeiro se procedeu a verificação do grupo Edição, quando todos os 

números selecionados foram avaliados. Em seguida, se verificou as manchetes, em que todas 

selecionadas foram analisadas.  

Em ambos os casos foi realizada primeiro uma leitura flutuante, em que se faz uma 

verificação geral para se familiarizar com o conteúdo. Já neste momento se constataram 

elementos importantes para serem ponderados, incluídos como variáveis ou excluídos dos 

índices. A partir daí realizou-se uma segunda leitura em que foram computados os dados 

solicitados no PAC. A conclusão da análise de cada material se deu conforme o número de 

leituras necessários para apreender todas as respostas necessárias.  

Com os dados tabulados, foi realizado o processamento e codificação das variáveis, 

segundo o protocolo elaborado para a análise de conteúdo (APÊNDICE D). Em seguida, se 

procedeu com o agrupamento de variáveis e normalização dos dados quantitativos, para que 

eles fossem padronizados a fim de se chegar a uma Escala geral de qualidade percebida no 

produto.  

A partir disso, passou-se a fazer a análise de cada grupo de variáveis e da formação 

dos índices de qualidade percebida por edição e na manchete. Foram considerados para estes 

índices apenas os indicadores diretamente ligados às escolhas editoriais, excluindo-se outros 

presentes no Protocolo de Análise de Conteúdo, os quais avaliam elementos que resultam ou 

são consequência de decisões do negócio jornalístico, não controlados pela equipe editorial: 

Dados Gerais e Carga de Trabalho.   

O primeiro grupo de variáveis não integrantes dos índices de qualidade se refere 

diretamente às decisões estratégicas do negócio e contemplam o indicador Dados Gerais 

(Equipe real; quantidade de páginas e conteúdos feitos pela equipe, Total de fotos e destaques 

de capa). Elas foram isoladas em um terceiro grupo chamado Estratégias de Negócio, uma vez 
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que representam o espaço editorial, o publicitário e a equipe de trabalho disponível para a 

prática jornalística.  

Já o indicador Carga de Trabalho também foi retirado da formação dos índices e 

transformado em um quarto grupo de variáveis, por estar mais alinhado às consequências das 

decisões estratégicas. Ele agrupa variáveis capazes de indicar traços de precarização das 

condições laborais das equipes envolvidas na produção das edições analisadas. 

Após fazer a divisão dos quatro conjuntos de variáveis foram realizados cálculos para 

análise de ponderação e variação necessários para o estudo. Em seguida se procedeu com a 

normalização de todos os resultados quantitativos resultantes destas análises, para que fosse 

possível delimitar o índice de confiabilidade de cada grupo de variáveis.  

Durante os testes de fiabilidade, se excluiu toda variável com variância nula ou 

negativa, pois afetam a confiabilidade dos conjuntos. Os índices de Qualidade percebida no 

produto e Qualidade percebida na manchete foram criados pela média aritmética da soma das 

variáveis integrantes de cada índice. Em seguida, estes dados foram submetidos a um novo teste 

de consistência interna para verificar sua confiabilidade. Assim, se chegou a um Alfa de 

Cronbach de 0,778 no índice de qualidade percebida por edição e a 0,726 no índice de qualidade 

percebida na manchete. Esses valores são considerados razoáveis. Optou-se em manter esta 

forma para incluir todas as variáveis consideradas relevantes para a formação dos índices 

(QUADRO 11). 
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Quadro 11 – Variáveis mantidas nos índices de qualidade após teste de fiabilidade 
Variáveis integrantes dos índices 

Qualidade percebida por edição Qualidade percebida por edição na manchete 

Infografia Contexto 

Reportagem Lead 

Investigação Controvérsia 

Matéria com 2 ou mais repórteres Gênero 

Proporção de conteúdo noticioso por equipe de reportagem Diferentes vozes 

Proporção fotos de terceiros por edição Cobertura 

Proporção fotos sem crédito por edição Repórteres 

Proporção de mulheres na equipe declarada Categoria das fontes 

Equipe declarada na edição Tipo de fontes 

Proporção destaques de capa assinados por edição Fontes consultadas 

Proporção matérias assinadas por edição Manchete 

Proporção fotos do jornal por edição Fotos jornal? 
 

Erros total 

Fonte: Tabela adaptada do sistema SPSS a partir dos dados da pesquisa 
 

Posteriormente, um novo teste de consistência interna foi desenvolvido para a 

formatação da Escala geral da qualidade percebida no produto, na qual foram mantidos somente 

os índices e variáveis com alta significância e correlação. Desta forma, excluiu-se todas as 

variáveis do indicador carga de trabalho – avaliado separadamente sob a luz dos resultados 

gerais. O índice de consistência interna da escala geral de qualidade do produto ficou em ,838, 

considerado bom (Figura 14). 
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era esperado porque a manchete representa um conteúdo por edição, enquanto as outras 

variáveis dão conta de todo o produto. Com isso é reforçada a conclusão de que, no corpus 

avaliado, há indicativos fortes de que a qualidade editorial tenha sido afetada diretamente por 

tomadas de decisão estratégicas do negócio. Desta forma, verifica-se que a qualidade percebida 

no produto é diretamente afetada pela redução do número de pessoas envolvidas em sua 

produção. Esta afirmação se baseia na correlação significativa entre Equipe real e os índices de 

qualidade percebida por edição e na manchete. 

 

6.4.1  Detalhamento dos resultados por indicador 

 

6.4.1.1  Dados gerais - Estratégia de negócio 

 

Ao longo do período analisado, verifica-se uma queda significativa em indicadores 

que denotam o perfil geral do produto. O primeiro, perceptível a olho nu, é a quantidade de 

páginas, que apresenta redução de 43% na média por ano analisado. Em 2012, o valor médio 

deste indicador era de 43,14 páginas por edição analisada. Este número caiu ao longo dos anos 

e chegou à média de 24,57 páginas por edição, sendo que durante dias úteis, a moda é de 20 

páginas. Esse declínio é importante pois representa uma tendência da indústria jornalística 

gráfica de redução do tamanho dos jornais para compensar a crise do setor, com queda do 

investimento publicitário e redução do número de assinantes.  

Partindo deste resultado, pode-se assumir que a presença de conteúdo jornalístico 

também reduziu ao longo dos anos, seguindo a involução do número de páginas. Tal premissa 

se confirmou, mas chamou a atenção pela variação ser muito superior ao percentual de redução 

de páginas. O número de Conteúdos textuais da Equipe (P2), formado pela soma de todos os 

conteúdos noticiosos produzidos pela equipe do jornal, colunas e comentários opinativos, caiu 

60% ao longo dos anos. Com relação ao total de fotos, a variação também se apresenta negativa, 

com queda de 62%.  

Outra variável que demonstra essa variação é a Conteúdos jornalísticos textuais (P3), 

a qual contempla todas as notas, reportagens e notícias presentes na edição, independente do 

tamanho. Nesta variável, a queda foi maior: 64%. Pode-se inferir que a queda de páginas 

impactou mais significativamente no conteúdo editorial, o que ficou perceptível já na leitura 

flutuante, com menor número de notícias, aumento do número de notas informativas e da 

mudança de layout do jornal. No primeiro semestre de 2019, o veículo anunciou uma 
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reestruturação gráfica, na qual supostamente (segundo anunciado para a imprensa pelo veículo) 

buscou aproximar o design do jornal ao da página online, resultando em fontes e texto maiores 

e maior espaçamento entre letras, o que pode ter impactado em menor espaço para conteúdo 

noticioso.  

Apesar de se tratar de uma impressão óbvia, uma vez que a redução do espaço implica 

diretamente na área disponível para o conteúdo, os resultados acima se tornam significativos 

quando são ponderadas outras variáveis. Considerando a matriz unificada de indicadores e o 

PAC, observa-se que a redução do espaço físico do jornal (Dados gerais) veio acompanhada de 

decréscimo nos indicadores Apuração, Autoria, Diversidade, Seleção de fontes, Contexto, 

Correção e Edição e Carga de trabalho. Ou seja, todos os indicadores componentes do modelo 

de análise proposto neste estudo sofreram retração.  

A seguir são apresentados os resultados detalhados dos indicadores relacionados aos 

índices de qualidade percebida por edição e na manchete. 

 

6.4.1.2  Apuração 

 

O indicador Apuração está presente nos dois índices de qualidade percebida (por 

edição e na manchete). Nele são observadas as variáveis: Infografia; Cobertura; Reportagem; 

Repórteres; Investigação; Matéria com 2 ou mais repórteres ; Proporção de conteúdo noticioso 

por equipe de reportagem; Proporção fotos de terceiros por edição; Proporção fotos sem crédito 

por edição.  

No índice de qualidade percebida por edição, a maior queda representa a total ausência 

de conteúdos produzidos por dois ou mais repórteres. Se esta era uma prática pouco comum 

nos dois primeiros anos analisados, com cinco reportagens produzidas por mais de um repórter, 

nos dois últimos não foi verificada nenhuma ocorrência similar, ou seja, queda de 100% na 

ocorrência desta variável. Isso implica na total ausência de reportagens em um grupo de 14 

edições avaliadas entre 2018 e 2109. Mesmo se tratando de um conjunto muito reduzido de 

matérias em comparação a um ano inteiro, esta ausência de produção conjunta reflete a redução 

no esforço de apuração (já esperada devido o declínio da equipe do jornal regional analisado).  

Quando se observa estes dados junto com as variáveis Reportagem e Investigação, é 

reforçada a hipótese de que o desinvestimento no trabalho de apuração jornalística, 

especialmente em conteúdos mais complexos, é uma prática editorial do veículo porque ela é 
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baixa em todo o corpus. A primeira apresentou redução de 40% ao longo do período analisado. 

Se em 2012 havia em média 0,71 reportagens no conjunto, ou seja, cinco edições foram 

compostas por algum conteúdo considerado como reportagem, em 2019 esse valor caiu para 

três casos analisados, ou média de 0,43 pelo conjunto, mesmo valor de 2015. Já em 2018 foi 

registrado apenas uma reportagem, com um repórter produzindo dez páginas de conteúdo. No 

conjunto, isso representa 0,14 reportagens no período analisado.  

Já quando se observa o indicador Investigação, ele não apresentou qualquer variação 

por não ter sido encontrada reportagem com características investigativas na amostra analisada. 

Seria preciso verificar mais conteúdos ao longo do ano para se conseguir dados mais precisos, 

porém, estes indicadores denotam uma falta de investimento em conteúdo jornalístico 

aprofundado e de investigação própria em toda a amostra avaliada.  

Na análise geral das edições selecionadas verificou-se um empobrecimento gráfico e 

de diversidade de conteúdos ao longo dos anos. Nas primeiras duas amostras avaliadas, 

verificou-se maior presença de elementos como infografia e investimento em fotos autorais. A 

presença de infográficos nas edições analisadas caiu 50% entre 2012 e 2019. Em 2012 somente 

uma edição não apresentou algum elemento infográfico que ajudava a compor a narrativa 

jornalística. Já em 2019 a presença deste elemento foi verificada em três números31.  

Outra constatação que segue este mesmo argumento é a proporção de conteúdo por 

equipe de reportagem (N11), variável criada pela análise da proporção entre a quantidade de 

conteúdos jornalísticos da edição (excluindo as colunas e comentários de opinião) e a soma de 

repórteres do jornal e repórteres freelancers. Houve piora de 14,22% no período analisado, o 

que significa um aumento no número de conteúdos produzidos pela reportagem, 

proporcionalmente ao tamanho da equipe. Em 2012 este número correspondia a 4,70 conteúdos 

por pessoa. Após sete anos, subiu para 5,26 sendo que, no último conjunto analisado, uma 

edição apresentou média de conteúdos por repórter de 8,50, a maior no conjunto analisado.  

Esta variável indica elevação da carga de trabalho da equipe de reportagem ao longo 

dos anos. Porém, ela é verificada em todos os casos analisados, o que leva a inferir que existe 

uma condição de sobrecarga laboral ao longo de todo o período analisado, perceptível no 

expediente do produto. Situação que contribui para a observação de que as condições laborais 

 
31 Do ponto de vista gráfico, seriam necessários maior conhecimento técnico e teórico para debater a qualidade 

visual das imagens verificadas, porém, de maneira geral, a complexidade das artes infográficas decaiu ao longo 
do tempo.  
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Na prática, estas duas variáveis juntas demonstram uma redução acentuada na autoria 

dos elementos fotojornalísticos que compõem as narrativas do jornal regional analisado. Ela é 

traduzida aqui como uma queda no fator apuração das imagens que compõem as narrativas 

jornalísticas, além de uma falta de transparência sobre os reais responsáveis pela captura 

daquelas informações visuais, uma vez que, mesmo as fotos creditadas de terceiros, nem sempre 

informam precisamente o nome do fotógrafo, apenas indicam qual a entidade detentora daquele 

arquivo.  

O desempenho do indicador Apuração verificado nas edições analisadas é 

acompanhado pelas variáveis que compõem o índice de qualidade percebida na manchete. Foi 

como se buscou entender qual o esforço da equipe de reportagem dedicada ao trabalho de coleta 

de informações para a principal matéria de cada edição. A primeira variável observada foi Tipo 

de cobertura, quando se tentou entender se havia uma disponibilidade maior de equipes fazendo 

a checagem dos dados in loco, dentro da redação ou as duas coisas (mista). Houve um aumento 

de 12,50% de conteúdos produzidos à distância. Com isso se verificou uma redução de 68,75% 

na quantidade de repórteres dedicados à produção do trabalho jornalístico textual da manchete. 

Nesta variável se observou o número total de pessoas envolvidas na apuração, conforme 

indicado no expediente pelo nome dos repórteres ou colaboradores.  

Em 2012, o número médio de repórteres dedicados à apuração das manchetes foi de 

2,29 por número. Na prática, o primeiro ano contou com três manchetes produzidas por dois ou 

mais repórteres, em uma delas nove pessoas estiveram envolvidas. Em um caso não foi 

verificado nome de nenhuma pessoa responsável pelo conteúdo ou de onde veio a informação. 

Tratava-se de um conteúdo sobre as Olimpíadas daquele ano, provavelmente, com dados 

coletados de agências, site do evento ou outras fontes de terceiros, ou seja, não houve apuração 

própria do jornal. 

No ano seguinte, 2015, todos os conteúdos indicaram explicitamente o responsável 

pela reportagem e edição, apesar de a quantidade média de repórteres por matéria produzida ter 

caído para 1,29 pessoa por texto analisado. Nestes dois anos percebe-se um bom desempenho 

também em indicadores que não compuseram o índice, mas dizem respeito ao tratamento das 

informações que impactavam na compreensão do texto. De forma geral, os conteúdos eram 

melhor apresentados graficamente, com maior espaço para a narrativa jornalística, composta 

por texto, fotos e, eventualmente, infográficos detalhados. 

Nos dois últimos anos analisados, especialmente em 2019, observou-se uma piora no 

tratamento gráfico das manchetes, bem como no espaço dedicado para o conteúdo. Por reflexo 
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da redução de páginas ou equipes, o que se verificou foi que a equipe de apuração por matéria 

caiu para 0,57 pessoa por edição analisada e teve uma pequena melhora em 2019 para 0,71 

pessoa por número. Isso significa que em quase metade das duas semanas artificiais avaliadas, 

as manchetes não indicavam quem foi o responsável por produzir o conteúdo e, em muitos 

casos, sequer quem era o editor daquela editoria.  

O ano de 2019 só apresentou uma média melhor do que o anterior porque teve duas 

matérias consideradas especiais, em que dois repórteres atuaram em cada uma. Este é um 

elemento de melhora significativa em comparação a 2018 quando nenhum caso de manchete 

contou com mais de uma pessoa na produção, porém, o total demonstra uma redução na 

quantidade de conteúdos produzidos pela equipe. Para se ter uma ideia, de sete matérias em 

2019, somente três foram assinadas. As outras quatro matérias, claramente, foram feitas a partir 

de releases ou conteúdos oficiais disponibilizados por órgãos públicos, como prefeitura, 

governo estadual ou Ministério Público.  

Isso evidencia uma queda qualitativa muito significativa neste último grupo de edições 

analisado, especialmente porque, das três matérias assinadas, uma era claramente palanque 

político para a visão ideológica do jornal, o qual cobriu com dois repórteres um evento 

promovido pela entidade da qual o proprietário do veículo é o presidente. Apenas foram ouvidas 

fontes simpatizantes da iniciativa e do posicionamento defendido em um conteúdo que buscava 

se mostrar plural para o público. Ou seja, o esforço de apuração neste caso não foi em benefício 

do interesse público, mas sim, em benefício dos interesses do negócio jornalístico, o que afeta 

claramente a qualidade do produto em critérios mais qualitativos (que não foram conferidos 

neste trabalho porque o foco da observação principal aqui é apontar os traços de perda ou 

melhora da qualidade facilmente quantificáveis). Mesmo assim, os resultados desse indicador 

apuração já denota análises que levam a inferir um desinvestimento estratégico na pluralidade 

de vozes e contraditório.  

Condição parecida já se constatou em 2018, quando foram registrados 0,57 repórteres 

por manchete, ou seja, em quatro edições analisadas houve participação clara de repórter na 

produção da matéria conferida pelo crédito da matéria. Nas demais matérias não houve 

indicação do nome das pessoas envolvidas. Esses textos claramente foram produzidos a partir 

da coleta de informações diversas coletadas em transmissão ao vivo do Supremo Tribunal 

Federal, da TV aberta ou dados repassados por órgãos públicos. Em um caso, claramente não 

houve qualquer repórter do veículo checando, de fato, o conteúdo. Nos outros dois, esta 
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informação não fica clara, porém, as fotos foram feitas por profissionais da equipe do jornal 

analisado: ou o repórter não assinou ou as citações ilustrativas das matérias foram coletadas 

pelo fotógrafo.  

Para exemplificar, em paralelo a esse processo, verificou-se uma redução da média de 

espaço disponível para as matérias das manchetes (M65) de 26,92%. Em 2012 eram 

aproximadamente 1,86 páginas por conteúdo de manchete, enquanto em 2019, o volume caiu 

para 1,36 com o aumento de manchetes de meia página sem assinatura. Não é possível afirmar 

uma relação causal entre as variáveis, mas é um aspecto que poderia ser complementado a partir 

da abordagem presencial com os profissionais envolvidos para entender se a queda do esforço 

de apuração tem alguma motivação gerada pela redução do espaço dedicado ao conteúdo 

jornalístico, ou não.  

 

6.4.1.3  Autoria 

 

A evidência de traços de apuração própria do jornal nas notícias das manchetes de cada 

edição, evidentemente, se reflete nos resultados do indicador Autoria. Quando se considera 

apenas as manchetes, o número de matérias assinadas caiu 33% entre 2012 e 2019 pelas razões 

já explicitadas acima. No mesmo conjunto de matérias analisadas, as fotos feitas pela equipe 

do veículo também passaram a ser em menor número: em sete anos, a autoria fotográfica própria 

nas manchetes declinou 27%. Dado que acompanha a evolução percebida na Figura 20 em que 

houve um aumento significativo nas fotos de terceiros e sem crédito, aquelas em que não se 

consegue distinguir quem foi o responsável por fazer a captura da imagem e também em 

compartilhá-la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERE COM ORIGINAL, cópia extraída de documento original de acordo com o Art. 5º do Decreto nº 83.936/79



CONFERE COM ORIGINAL, cópia extraída de documento original de acordo com o Art. 5º do Decreto nº 83.936/79



205 

 

presentes somente no grupo formador do índice de qualidade percebida na manchete, por se 

tratar de elementos perceptíveis na narrativa jornalística de cada matéria produzida. Sua escolha 

levou em conta a estratégia utilizada pelos jornalistas para seleção das pessoas consultadas pelo 

veículo em cada conteúdo analisado. Primeiro se observou qual era o tipo de fonte consultado 

(N12), em seguida, qual a categoria das fontes (N13) e, por fim, foi conferido quantas fontes, 

de fato, apresentavam evidências de terem sido realmente consultadas pelo jornal, uma vez que 

várias pessoas eram citadas e, claramente, se percebia que não haviam sido ouvidas. Essa 

análise ocorria pelo conteúdo do texto em que demonstrava uma conexão entre as fontes e o 

conteúdo, ou apenas as “jogavam” no texto para responsabilizar alguém sobre um fato ou 

decisão. 

Neste indicador o que chamou mais a atenção foi a redução do número de fontes 

citadas, aquelas consideradas como ouvidas de fato. O número de entrevistados presentes nos 

textos caiu 41%, ao mesmo tempo em que se verificou um aumento no número de fontes oficiais 

(20%), em relação aos demais tipos de fontes que ou não apresentaram variação, ou seja, foi 

negativa, como fontes individuais e especializadas, ambas com -50%. Estes números 

demonstram redução da variedade de fontes, mas percebeu-se no conjunto analisado que as 

fontes oficiais predominam em todos os textos. Este é o principal tipo de fonte consultada, o 

que leva a entender a baixa diversidade de vozes e de gênero nos textos jornalísticos analisados.  

 

6.4.1.4 Diversidade 

 

O jornal regional analisado apresenta piora em todas as variáveis do indicador 

Diversidade, nos dois índices. Do ponto de vista das manchetes analisadas, se percebe uma 

diminuição na variedade de vozes e de gênero ao longo do tempo, o que pode ser reflexo da 

falta de diversificação de fontes e diminuição no percentual de entrevistados. Neste quesito, 

primeiro tentou-se compreender se havia ou não uma diversidade de vozes de acordo com o 

tema da matéria.  

Por exemplo, em um conteúdo em que se debate áreas de marinhas, espera-se que 

sejam ouvidas no mínimo pessoas afetadas pela mudança na demarcação, governos federal, 

municipal e estadual para entender seus motivos e reflexos sobre o dimensionamento urbano, 

especialistas da área ambiental e jurídica, para que exista uma diversificação de 

posicionamentos – o que não significa necessariamente contraditório, apenas espaço para os 

diferentes perfis sociais envolvidos na temática. Partindo deste tema, destacado como manchete 
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em dois períodos diferenciados pelo jornal regional, percebe-se que há pouquíssima diversidade 

de vozes, principalmente porque se privilegia as fontes oficiais em todo conjunto analisado. 

Mesmo assim, a diversidade de vozes (que já era baixa) ficou ainda menor entre 2012 e 2019, 

com variação de -67%.  

No mesmo compasso aparece a diversidade de gênero. Ao longo do tempo percebe-se 

uma “masculinização” acentuada da publicação. Quando se considera as manchetes, o índice 

de perda de diversidade entre homens e mulheres nas fontes consultadas foi de 33% das vozes 

femininas, entre 2012 e 2019. Para este trabalho convencionou-se que uma amostra 

minimamente diversa precisaria ter entre 40% e 60% de variação entre homens e mulheres, por 

se considerar o fato de que os dados coletados reproduzem apenas uma semana de todo o 

conteúdo produzido pelo jornal, o que não chega a ser representativo, mas ilustra diferentes 

momentos dos anos avaliados.  

A perda de diversidade ao longo do tempo é gritante quando se atenta para a 

configuração da equipe real. Conforme o Figura 21, percebe-se que nas duas primeiras semanas 

artificiais verificadas havia um certo equilíbrio entre homens e mulheres na redação, apesar de 

apenas 2012 representar diversidade de gênero, seguindo os critérios estabelecidos neste 

trabalho. Depois disso, a proporção de mulheres pela equipe real observada no expediente, caiu 

de forma drástica. De 42,97% da população média mapeada, elas passaram a representar apenas 

13,91% do expediente. Infere-se assim que a perda de diversidade dentro da redação se traduz 

em perda da diversidade nas fontes selecionadas32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 Uma observação que pode estar relacionada com o tema, é a mudança na chefia da equipe de jornalismo. Até o 

primeiro semestre de 2018 era uma mulher que figurava como editora-chefe, quando foi substituída por um 
homem. A existência ou não de relação dessa mudança precisaria ser avaliada com maior profundidade, através 
de entrevistas direcionais ou análise de um conjunto representativo de edições entre o primeiro semestre de 
2018 e o primeiro de 2019.  
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de vista diferenciados ao longo do tempo, com objetivo de oferecer diferentes pontos de vista 

sobre o tema em questão; e Lead, quando se olhou objetivamente se as seis perguntas do lead 

estão apresentadas até o segundo parágrafo (o que, quem, como, quando, onde e por que?).  

Todas as variáveis deste indicador apresentaram queda ao longo dos anos analisados. 

Contextualização e controvérsia representam o mesmo desempenho -50%, o que pode se 

justificar por elas estarem relacionadas de alguma forma – porque, junto da apuração, seleção 

de fontes e diversidade de vozes, delineiam o texto com maior ou menor profundidade. O 

resultado visto nos números acompanha a percepção da análise qualitativa; ao longo do tempo 

houve redução da complexidade dos conteúdos das manchetes, que passaram a ser basicamente 

informativas, relatando dados ou fatos sem apresentar recursos que facilitassem a compreensão 

do fato por parte do leitor. Isso foi verificado também na avaliação do Lead. Apesar de existir 

maior cuidado técnico para apresentar todas as informações essenciais nos primeiros 

parágrafos, houve queda de 14% na apresentação de manchetes com esses elementos presentes 

no texto. Sem nenhuma surpresa, o contexto nessas matérias foi avaliado como ausente ou 

parcialmente presente.  

Este indicador acaba repercutindo também em outra variável não contemplada no 

índice por apresentar baixa significância na composição do índice de qualidade percebida na 

manchete, mas representativa quando analisada individualmente sob a luz do conjunto. A 

presença de informações dúbias ou incompletas aumentou em 233,33% entre 2012 e 2017, o 

que demonstra um prejuízo significativo no fornecimento de informações completas 

necessárias para garantir a compreensão básica do conteúdo noticiado. Esta variável conversa 

diretamente com a composição do lead e a contextualização.  

 

6.4.1.6 Correção e edição 

 

Ela é considerada uma variável de Correção e Edição no Protocolo de Análise de 

Conteúdo, mas que ajuda a explicar o indicador anterior. Neste último ponto, observado tanto 

na manchete quanto no índice de qualidade percebida por edição, observa-se um aumento na 

presença de erros gráficos nos textos e destaques de capa. Manchetes figuraram com nenhuma 

ocorrência de erro de digitação ou construção frasal, assim como as legendas tiveram baixo 

índice de erros. Assim, para fazer a análise deste indicador, foram excluídas as variáveis que 

apresentaram baixa aderência ao grupo (Sintaxe, Informações dúbias ou incompletas e 
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informação sem fonte), por em sua maioria apresentarem poucos registros de incidência 

(excetuando a de cima). Em manchete as ocorrências foram codificadas como Sim ou Não, 

agrupadas, somadas e então normalizadas. Desta forma, percebe-se que houve um aumento de 

14,29% na ocorrência de erros na manchete, enquanto os erros na capa aumentaram em 0,33%, 

variável presente no índice de qualidade percebida por edição.  

Neste indicador percebe-se que, do ponto de vista técnico, existe certo controle de 

revisão nas manchetes. Já no fechamento a edição há uma piora no cuidado dos elementos de 

edição e revisão de conteúdo geral. Por outro lado, há baixa atenção a elementos constitutivos 

da narrativa jornalística essenciais para garantir a qualidade informativa do conteúdo.  

Os resultados gerais dos índices de qualidade denotam não apenas uma piora em 

praticamente todas as variáveis, como também uma presença de más práticas em todo o período. 

A melhor avaliação dos índices de qualidade se deu entre 2012 e 2015, quando a qualidade foi 

categorizada como sendo moderada.  

 

6.5  TRAÇOS DA PRECARIZAÇÃO LABORAL NO PRODUTO 

 

A análise de conteúdo do jornal regional selecionado para o piloto da modelagem da 

Escala de Qualidade Percebida no Produto evidenciou elementos de precarização das condições 

de trabalho na equipe declarada no expediente do jornal. Esta condição está presente em todos 

os períodos analisados. 

O principal indicador de precarização laboral é a redução de equipe, variável que 

compõe o grupo Estratégia de Negócio. Em todo o período analisado houve uma redução de 

88,87% no número de pessoas declaradas no expediente do jornal. Entre os cargos com maior 

redução estão repórter (-69,74%), fotógrafo exclusivo na função (-68,75%), editor (-47,73%) e 

colunista (-46,15%). Repórteres freelancers e comentaristas também tiveram queda, mas um 

pouco menor, respectivamente -25% e -29,63%. Desta forma, observa-se perdas em todas as 

funções, mas a equipe de reportagem é a que apresenta maior impacto negativo figurando com 

os principais percentuais de decréscimo. Fator que pode ajudar a entender melhor a diminuição 

da qualidade ao longo do período analisado, o que demonstra os impactos da precariedade sobre 

o produto representada na redução do número de profissionais em funções-chave para a 

atividade jornalística.  

Na Figura 22 é possível observar a evolução da média geral de pessoas por função ao 

longo dos anos. A variável Equipe real exclui o número de casos de multifunção na equipe. Já 
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Esta variável foi colocada para observar a carga de trabalho sobre a equipe de 

reportagem. Mesmo com redução drástica na quantidade de Páginas por edição (P1) e de 

conteúdos textuais feitos pela equipe (P2), o volume de trabalho da reportagem aumentou. Por 

se tratar de um ambiente laboral com indícios de precarização do trabalho, acredita-se que 

outros atores listados no expediente também desenvolvam conteúdos jornalísticos, além de ser 

possível haver mais pessoas da equipe contribuindo na produção que não aparecem nos créditos 

do jornal. Apesar disso, como o objetivo é observar traços de precarização no produto por meio 

da análise de conteúdo, essa proporção ajuda a indicar a presença de sobrecarga de trabalho.  

Esta condição leva a descrever um outro indício de precariedade observado nas 

páginas do jornal. Em todas as semanas artificiais analisadas, foi encontrada a presença de 

jornalistas exercendo multifunção. Indicador verificado por meio de quatro variáveis: Casos de 

multifunção (P32); Tipo de multifunção observada (P33); Fotos feitas pela equipe do jornal 

(P34); Repórteres que fizeram mais de uma matéria assinada na edição (P35); Quantidade de 

cargos ocupados por pessoas em multifunção.  

A análise desse indicador foi feita por meio da observação dos nomes creditados no 

expediente do jornal, em todas as funções mapeadas em conteúdos jornalísticos daquele 

veículo. Além da ocupação considerada oficial (determinada pela repetição da mesma função 

ao longo das semanas artificiais), o trabalhador com acúmulo de funções exercia outras funções 

creditadas no expediente do periódico. Em média, cada trabalhador em multifunção desenvolvia 

atividades laborais de duas pessoas. Em somente três casos observou-se pessoas exercendo três 

ou quatro funções na mesma edição.  

Entre os anos de 2012 e 2019, foram mapeados casos de multifunção em coberturas 

especiais de eleições, a onda de ataques criminosos no estado, feriados e em dias absolutamente 

ordinários, sem qualquer cobertura que gerasse necessidade de intensificação da carga de 

trabalho (TABELA 16). Assim, pode-se inferir que as rotinas profissionais das equipes 

envolvidas nas edições analisadas ofereciam uma condição de precarização laboral, devido a 

insuficiência de profissionais para todas as ocupações jornalísticas exigidas para dar conta da 

produção do conteúdo. 
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Tabela 16 – Número de ocorrências de casos de acúmulo de funções por função principal 

Ano Ocupação Casos de multifunção 

2019 

Repórter 0 

Editor 1 

Fotógrafo 2 

Colunista 0 

2018 

Repórter 9 

Editor 5 

Fotógrafo 2 

Colunista 1 

2015 

Repórter 4 

Editor 0 

Fotógrafo 4 

Colunista 1 

2012 

Repórter 3 

Editor 0 

Fotógrafo 6 

Colunista 0 

Fonte: Elaboração nossa (2019) 
  

Considerando o conjunto analisado, verificou-se 35 casos de pessoas com acúmulo de 

funções, em 22 edições, totalizando 38 ocupações com déficit de recursos humanos para ocupar 

os cargos – seja por escolha estratégica do negócio ou por algum outro motivo. Isso significa 

que 78,57% do corpus apresentaram indícios de precarização expressa no produto pelo acúmulo 

de funções, o que leva a considerar a possibilidade de esta ser uma condição normal na rotina 

do periódico analisado, a caracterizando como precarização laboral.  

Apesar de não ser um dado preciso, pois considera somente o expediente declarado, 

ele já é bastante representativo: o corpus analisado representa apenas uma semana dentro de 

um ano. Isto leva a considerar que a multifuncionalidade é uma prática estabelecida na rotina 

do veículo e se faz presente nas mais variadas condições de cobertura.  

De acordo com os dados analisados, observa-se uma maior presença desta condição 

no ano de 2018, quando foi registrado um aumento de 87,50% em relação a 2015 ou média de 

2,14 casos de multifunção, atividades desenvolvidas por pessoas que acumularam funções nas 

edições analisadas. De 2012 a 2015, houve queda de 11,11% nos casos de multifuncionalidade, 
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enquanto em 2019 foi registrada uma queda de 80% comparado ao ano anterior (média de 0,43 

casos de pessoas com acúmulo de funções).  

Por mais que sugira uma melhora significativa neste indicador, este é um fator que 

precisa ser observado com maior cautela. O ano 2019 representa somente as edições do primeiro 

semestre, em que não ocorreu qualquer fato de vulto capaz de exigir uma intensificação do 

trabalho; já nos anos de 2012 e 2018 foram avaliadas edições durante processos eleitorais e 

outros fatos que exigem maior esforço da equipe. Além disso, percebeu-se uma redução 

significativa na equipe declarada por edição, indicando um significativo decréscimo no 

expediente do veículo analisado. Assim, trabalha-se aqui com duas hipóteses que precisariam 

ser estudadas com maior profundidade: 1) a multifunção permanece, mas está menos 

perceptível pela invisibilização ainda maior da autoria dos conteúdos; 2) os ajustes de 

Estratégias de Negócio realizados com queda de páginas, de conteúdos textuais e de equipe, 

momentaneamente geraram redução no indicador acúmulo de funções.  

Estas inferências são feitas devido aos resultados de outros dois indicadores também 

ligados à precarização e que denotam a intensificação da carga de trabalho dos jornalistas 

envolvidos. A semana artificial de 2019 apresenta aumento de 8,24% no número de matérias 

feitas pelo mesmo repórter, o que representa uma maior intensificação sobre a força de trabalho. 

Ao olhar para o grupo de jornalistas que compõem os expedientes do corpus analisado, percebe-

se uma piora de 8,24% no número de conteúdos jornalísticos produzidos por repórteres e 

freelancers (FIGURA 23). Ou seja, em média, a equipe de reportagem precisou produzir mais 

independente de haver queda em multifuncionalidade, número de páginas e conteúdos.  
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da sobrecarga de trabalho se observa duas questões preocupantes: a primeira indica que não 

existe uma divisão clara entre a voz que opina da voz que, em tese, edita um conteúdo 

considerado mais “imparcial”, a notícia, gerando uma situação passível de conflito de interesses 

entre a informação jornalística e o posicionamento pessoal; a segunda é que, em alguns casos, 

o colunista é colocado em uma condição de desespecialização em que precisa analisar textos 

fora de sua alçada de conhecimento, o que pode gerar estranhamento para o leitor. Adicionada 

a isso está a sobrecarga de desenvolver duas atividades paralelas.  

Já no que diz respeito ao segundo tipo profissional com acúmulo de função, os editores 

nesta condição em sua maioria atuam como repórteres. Além do déficit da equipe de 

reportagem, observa-se o desvio de atividade que pode comprometer o foco na edição final do 

trabalho, além da redução de diversidade de olhares e crítica sobre o conteúdo, uma vez que 

quem produz a apuração também edita, precisando se dedicar a duas ocupações que demandam 

bastante esforço intelectual. Este resultado acompanha outros estudos que indicam uma 

crescente substituição dos repórteres por editores, que passam a desempenhar as duas funções.  

A sobreposição editor-repórter vem acompanhada de uma outra característica da 

multifuncionalidade observada, mas não quantificada na análise. Além de o acúmulo de funções 

ser perceptível no conjunto analisado, a desespecialização também está presente. Como já 

exemplificado no papel do colunista, repórteres e editores também migram entre diferentes 

editorias, nem sempre comuns. Apesar de existir uma delimitação clara entre editorias no 

periódico, observa-se que são poucos os trabalhadores considerados “setoristas” de uma área.  

As seções em que há maior prevalência dos mesmos profissionais são Variedades e 

Esportes. Por mais que esta seja uma característica da profissão, e a redução dos setoristas por 

jornalistas generalistas é uma característica já observada em um contexto de flexibilização do 

trabalho do jornalista, ela chama a atenção por se perceber certa rotatividade entre os editores, 

que atuam em diferentes áreas e editorias variadas a cada edição. Além disso, há uma certa 

“troca” entre repórteres e editores. Em alguns números o editor vira repórter e vice-versa. Por 

se tratar de uma prática observada em todas as semanas artificiais, porém crescente conforme 

o declínio de equipe, pondera-se aqui que esta é uma estratégia da organização que facilita a 

multifuncionalidade por meio do acúmulo de funções e da desespecialização da equipe.  

Outro ponto percebido é a rotatividade das equipes ao longo dos dois últimos anos, 

provavelmente impulsionada pela redução dos cargos de trabalho. Quando comparadas as 

quatro semanas artificiais, nota-se a migração de jornalistas antes efetivos do jornal se tornarem 

freelancers. No que diz respeito à progressão de carreira, alguns profissionais migram de função 
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oficial ao longo dos anos, iniciando como editores, por exemplo, e se tornando colunistas. 

Enquanto alguns se mantiveram na função ao longo de todo o tempo. Portanto, apesar de 

apresentar uma predominância de instabilidade de emprego, o veículo possui alguns casos em 

que há certa estabilidade de carreira. Condição observada entre aqueles que exercem funções 

mais especializadas, como editoria de economia e política ou edição (nos casos de permanência 

na mesma ocupação). 

  

CONFERE COM ORIGINAL, cópia extraída de documento original de acordo com o Art. 5º do Decreto nº 83.936/79



217 

 

7  CONFLUÊNCIAS ENTRE CONDIÇÕES LABORAIS E QUALIDADE  

 

A hipótese central desta tese prevê ser possível aferir a correlação entre as condições 

de trabalho dos jornalistas e a qualidade da informação veiculada para a sociedade. Para isso, 

foi desenvolvido um modelo de análise que busca inferir esta associação por meio de uma 

matriz unificada de indicadores.  

Até aqui pode-se observar elementos de precariedade laboral expressos no produto, 

como sobrecarga de trabalho e multifuncionalidade. Da mesma forma, verificou-se relações em 

diferentes níveis nas dimensões condições de trabalho e desempenho, como: entre recursos e 

escolhas editoriais, intensidade laboral e tomada de decisão sobre seleção de fontes, tipo de 

cobertura e, em menor nível, edição e correção. 

Neste capítulo o foco é verificar a confluência entre condições de trabalho, 

desempenho e qualidade do produto. Para isso foram desenvolvidos dois movimentos distintos: 

a análise comparativa entre as três dimensões citadas e a análise de correlação entre os índices 

de desempenho profissional e qualidade percebida na manchete.  

O modelo proposto busca analisar a correlação entre as escalas Qualidade Laboral dos 

Jornalistas e Qualidade Percebida no Produto. Para isso foi necessário coletar dados de duas 

fontes diferentes: 1) survey online que verificou a percepção dos jornalistas sobre seu espaço 

laboral e suas práticas profissionais e 2) análise de conteúdo do produto jornalístico em que se 

avaliou diferentes indicadores de qualidade no produto. A verificação da correlação entre essas 

duas escalas ocorre por meio do Coeficiente de Correlação de Pearson. Porém, durante o 

processo de conclusão das análises, a estratégia de escolher um único veículo jornalístico para 

fazer o teste piloto da correlação entre produto e condições laborais era insuficiente.  

No estudo em análise foi possível obter estes resultados para um único caso analisado: 

o jornal regional selecionado para análise de conteúdo. Na amostra do survey ele é representado 

por oito jornalistas, que representam ao menos um terço da redação. Trata-se, portanto, de um 

caso - ou uma linha de dados. Isto é, a base de informação coletada é insuficiente para que seja 

feita a averiguação direta entre as duas escalas desenvolvidas. Seriam necessários mais veículos 

jornalísticos para se conseguir rodar o sistema de análise através do software Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS). O Coeficiente de Correlação de Pearson indica a 

associação por meio da verificação da tendência de agrupamentos entre variáveis e, para isso, 

usa como medida a variância e a margem de erro. Ambas não existem em apenas um caso, pois 

não há variância em um único elemento comparado com zero.  
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Assim, foi constatada uma limitação do estudo em questão, a qual prejudicou a análise 

direta proposta nesta tese. Por outro lado, ela não impediu de fazer inferências significativas do 

ponto de vista da relação entre as três dimensões analisadas. Há necessidade de ampliar o corpus 

de análise de conteúdo para que seja estudada a associação entre as duas escalas. Devido ao 

grande volume de dados coletados, não foi possível verificar outros títulos jornalísticos dentro 

do prazo previsto para conclusão do trabalho. Dentro do survey havia mais ao menos cinco 

grupos de jornalistas que poderiam ter suas respostas verificadas como representantes de 

veículos jornalísticos distintos, porém, não haveria tempo hábil para concluir as análises dos 

conteúdos produzidos por estas equipes.  

Uma segunda alternativa que seria viabilizada pelo modelo de análise proposto seria 

observar os sujeitos. Isto é, ao invés de observar a Escala de Qualidade Laboral dos Jornalistas 

e a de Qualidade percebida no produto, seriam verificadas as associações diretas entre os índices 

de desempenho profissional e de Qualidade Percebida na manchete. Ambos analisam as 

dimensões referentes aos sujeitos. Enquanto o IDP se refere às escolhas editoriais dos 

jornalistas, sua qualificação e liberdade para a tomada de decisão, o IQPM identifica no texto 

escrito pelo repórter a presença de indicadores de qualidade influenciados pelas escolhas 

editoriais. Assim, pode ser feita a análise da correlação no nível do indivíduo. Para isso, ao 

invés das manchetes, é necessário fazer análise de conteúdo em matérias escritas pelos 

jornalistas respondentes do survey, para que cada caso corresponda à tomada de decisão 

realizada e ao texto escrito pela mesma pessoa. Também não foi possível realizar este processo 

até a conclusão do prazo para entrega do trabalho.  

Desta forma, a análise de associação entre as duas dimensões ocorre do ponto de vista 

qualitativo. A partir dos resultados do survey e a da análise de conteúdo, foram destacados os 

dados que possuem maior representatividade dentro do grupo de jornalistas selecionado para a 

análise de correlação. Com isso, são pontuados aspectos do survey e do conteúdo que possuam 

conexões entre si ou que ratificam constatações realizadas nos dois instrumentos.  

Para isso, primeiro é apresentado brevemente um perfil do grupo de jornalistas 

selecionados para a análise de associação e, em seguida, são apresentados os resultados mais 

relevantes.  
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7.1  PERFIL DOS PARTICIPANTES 

 

A análise das associações entre condições de trabalho, desempenho e produto teve 

como ponto de partida a delimitação dos jornalistas participantes deste processo. Foram 

selecionados oito jornalistas integrantes do veículo jornalístico averiguado durante a fase da 

análise de conteúdo. Todos são trabalhadores do mesmo jornal regional, localizado em uma 

capital do Sul do país. Conforme acordado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

assinado pelos participantes durante o survey, os nomes dos jornalistas e da empresa serão 

mantidos sob anonimato a fim de proteger os profissionais. Como estratégia de análise, primeiro 

foram feitas as interpretações na análise de conteúdo e no survey de todos os jornalistas 

participantes para, somente no fim, observar as associações do produto com os trabalhadores 

que o desenvolvem. 

Este grupo de jornalistas é o que representa maior número de profissionais de uma 

mesma empresa participante do survey. Assim como em outras redações regionais dos estados 

selecionados como foco do trabalho, foram encontrados multiplicadores na redação para que o 

questionário circulasse entre os trabalhadores do local.  

Os dados comparados por meio dos indicadores presentes nas duas escalas de 

qualidade ajudam a comprovar um cenário de precarização laboral e baixa qualidade da 

informação veiculada. Em linhas gerais, se confirmou um cenário de precariedade laboral 

moderada, com índices elevados de sobrecarga de trabalho, ritmo intenso e multifunção. Além 

disso, a desespecialização observada no produto se confirma pelo perfil dos trabalhadores, bem 

como se verificou uma forte influência de agentes externos à equipe sobre as escolhas editoriais. 

Problemas relacionados a procedimentos técnicos e éticos que influenciam diretamente no 

resultado do produto também foram verificados, levando a observar uma relação direta entre 

escolhas editoriais, contexto e apuração. Com relação aos recursos e infraestrutura, os 

resultados acompanham o restante do grupo analisado, sendo razoáveis, ou seja: há elementos 

bons, mas outros capazes de interferir no trabalho. As principais constatações são descritas a 

seguir. 

No total, oito jornalistas integram o caso analisado, dos quais cinco (62,5%) são 

editores. Outras três pessoas têm cargos oficiais descritos como repórter, fotojornalista e 

colunista. Todos são formais, contratados via Consolidação das Leis de Trabalho (CLT). A 

carga horária média varia entre cinco e oito horas diárias, o que caracteriza uma jornada formal 
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3631,16, 2585,77 e R$ 2454,7333. Considerando o tempo de experiência na profissão, os 

profissionais analisados têm vencimentos similares e jornalistas em início de carreira, ou seja, 

não são recompensados por sua qualificação e tempo de carreira.  

Esta é uma realidade comum aos outros profissionais participantes do survey e que 

reflete a precarização salarial da categoria. Condição ratificada pela variável “Salário paga as 

despesas?” Para 62,5% dos respondentes do jornal, não.  

Outro indicador de precariedade laboral é o adoecimento. Quando questionados se já 

tiveram problemas de saúde decorrentes do trabalho executado, 62,5% dos jornalistas do 

veículo analisado responderam Sim.  

Estes dois últimos resultados acompanham a análise geral realizada com os 117 

jornalistas brasileiros participantes do survey. Apesar disso, a condição de precariedade salarial 

e adoecimento é superior registrada na média geral. Considerando se tratar de uma redação com 

menos de 30 jornalistas, este valor representa ao menos um quarto da equipe, ou seja, um em 

cada quatro jornalistas já adoeceram devido ao trabalho e não conseguem pagar as contas com 

o que recebem. 

A Escala Qualidade Laboral dos Jornalistas aparece com 62,5% deles considerados 

em condição Razoável (entre 0,41 e 0,60) e 37,5%, Bom (0,61 a 0,80). Em linhas gerais, 

entende-se que este grupo convive com condições de precariedade laboral em diferentes 

variáveis analisadas, mas há indicadores que compensam com melhor desempenho (FIGURA 

24). Na média dos oito respondentes, a pontuação geral chega a 0,53 pontos, ou seja, há 

problemas tanto de precariedade laboral, quanto de práticas profissionais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
33 Disponível em: https://fenaj.org.br/sindicatos/convencoes-e-acordos-coletivos/pisos-salariais-atuais/ . 
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e também homogênea. Quando aumenta a diversidade de perfis profissionais e, especialmente, 

o número de casos, é possível verificar a existência de correlação. Por isso, esta é uma avaliação 

que precisa ser realizada novamente em trabalhos futuros com maior número de jornalistas ou 

variação maior de perfis. A amostra resultante do jornal selecionado acabou se demonstrando 

bastante homogênea, o que impacta na análise de correlação, conforme citado no Capítulo 3. 

Por outro lado, a satisfação possui correlação forte e significativa com as condições de trabalho.  

Partindo dos resultados obtidos pelo conteúdo foram verificadas as confluências entre 

os conjuntos de indicadores presentes nas duas dimensões, a partir da análise de 

correspondência dos valores obtidos em condições de trabalho e qualidade da informação. 

Assim, na Escala de Qualidade Laboral dos Jornalistas foi verificado: de indicadores de Carga 

de Trabalho, em Condições de Trabalho; e os relacionados a Procedimentos Técnicos e Éticos 

presentes no conjunto Práticas Profissionais. Os indicadores que compõem estes três grupos 

foram comparados com aqueles presentes na escala Qualidade Percebida no produto, tanto do 

grupo edição, quanto na manchete.   

Esta definição se deu pela aproximação entre as variáveis que compõem os três grupos, 

conforme o referencial teórico de base. E, posteriormente, a partir da análise do desempenho 

das variáveis que compõem cada conjunto. Se elas se complementam entre si e ajudam a 

entender melhor a dinâmica da redação analisada através dos jornalistas e produto, é possível 

fazer a análise comparativa.  

 

7.2.1  Escolhas editoriais  

 

Estes dois conjuntos de indicadores estão presentes no survey e no Protocolo de 

Análise de Conteúdo como variáveis para verificar as escolhas editoriais dos jornalistas e como 

elas se refletem no produto. Apesar disso, os índices de Desempenho profissional e Qualidade 

percebida na manchete (ambos avaliam aspectos relacionados à decisão editorial) são 

divergentes.  

Conforme as respostas dos jornalistas analisados, o desempenho profissional médio é 

pontuado como razoável (62,5%), enquanto outros 37,5% são avaliados como Bom. Já os 

índices de qualidade percebida na manchete em 2018 e 2019 são de, respectivamente, 0,41 e 

0,36, caíram de razoável para ruim. Esta diferença de valores pode ser explicada porque os 

jornalistas participantes do survey são, em sua maioria, editores. Há apenas um repórter, um 

colunista e um fotógrafo. Todos são experientes na profissão e maior parte possui algum tipo 
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de especialização, logo, a percepção sobre seu desempenho considera sua prática, mas também 

o dever ser incutido em cada profissional. Contudo, a partir dos dados coletados nos dois 

instrumentos percebe-se que há correspondência entre as respostas dos jornalistas e a análise 

realizada no produto em diferentes pontos. O primeiro diz respeito aos procedimentos técnicos, 

que reúnem indicadores de cobertura; seleção de fontes; edição e correção; diversidade; 

contexto e autoria.  

Na análise de conteúdo se verificou piora em todos os indicadores relacionados a este 

aspecto entre 2012 e 2019. Chamou mais a atenção a baixa diversidade de vozes e a priorização 

de fontes oficiais, além de uma queda brusca na autoria e déficit na contextualização das 

matérias gerando conteúdos com baixa profundidade informativa e com quase ausência total de 

pontos de vista divergentes e controversos.  

Quando se volta para as respostas dos jornalistas no survey aparecem conexões diretas 

entre estes pontos analisados. A primeira constatação ocorre a partir da pontuação geral para 

Cobertura. O grupo dos oito jornalistas analisados tem desempenho ruim (62,5%) e razoável 

(37,5%) neste quesito, conforme o survey. Assim como verificado no conteúdo há 

predominância das entrevistas à distância (75%) e é frequente que elas sejam feitas por telefone, 

redes sociais ou WhatsApp (87,5%). Além disso, metade dos respondentes afirmaram que é 

comum publicarem informações oficiais de empresas, organizações ou governos, sem 

checagem. Para 37,5% isso é frequente, outros 12,5% dizem que fazem isso às vezes, enquanto 

a outra metade se divide entre raramente ou nunca.  

Dentro do indicador cobertura, a variável que mais chama a atenção se refere à fonte 

das pautas. É quase majoritário o percentual que afirma apurar ou editar conteúdos sugeridos 

por terceiros. Do total, 37,5% fazem isso com frequência, e o mesmo valor afirma que ocorre 

às vezes, enquanto apenas 25% dizem ser raro acontecer. Por meio deste dado já é possível 

confirmar a percepção da análise do conteúdo, de que a cobertura do veículo carece de 

reportagem e investigação próprias. É visível nas manchetes analisadas a repercussão de temas 

agendados por instituições públicas ou privadas e o direcionamento dos textos analisados, em 

sua maioria, segue os interesses pautados pelos poderes vigentes ou carecem de controvérsia e 

vozes opositoras.   

Talvez essa dinâmica de equipe ajude a justificar o aumento do conteúdo de terceiros 

em fotografias, especialmente, e a redução da autoria no jornal (esse ponto também pode ser 

resultado da invisibilização dos profissionais devido à alta produtividade). Há uma redução de 
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equipe acentuada percebida tanto no expediente do jornal quanto na declaração dos jornalistas 

participantes do survey, o que pode interferir nestas duas variáveis também. Mas a postura dos 

respondentes indica que, por adaptação às condições laborais ou preferência pessoal, há baixo 

investimento em pautas desenvolvidas pela equipe de jornalismo. Constatação que, além de 

implicar relevância dos conteúdos ao leitor resulta na baixa diversidade de vozes. Há uma 

escolha, por parte da equipe, em priorizar apenas as vozes que já possuem eco. 

Outro dado que reforça esta análise diz respeito às fontes. Segundo o conteúdo 

analisado, existe baixa diversidade de vozes e as fontes oficiais nas manchetes analisadas 

predominam. Esta condição se materializa como resultado de uma escolha editorial da equipe, 

comparando com os dados do survey. Do total, 75% dos respondentes afirmaram priorizar 

fontes oficiais por considerá-las as mais importantes para as pautas. Destes, 25% o fazem com 

frequência, enquanto os demais, às vezes. Outros 25% dizem que isso ocorre raramente.  

A partir do momento em que os responsáveis pela apuração assumem que um tipo de 

fonte é mais importante que os demais, a seleção das vozes presentes no noticiário será moldada 

por esse conceito prévio, impactando todo o discurso jornalístico. Assim como verificado no 

produto, as escolhas editoriais dos jornalistas nas variáveis pontuadas até aqui demonstram 

claramente um descuido editorial que se reflete no produto em baixa contextualização, 

diversidade de conteúdos e vozes, informações incompletas ou inconsistentes e investimento 

reduzido no esforço de reportagem, caracterizado em seu ápice por manchetes sem autoria 

provenientes de informações oficiais, como releases ou notas institucionais. Estas constatações 

foram verificadas pela pesquisadora por meio da leitura das manchetes e checagem dos dados 

na internet.  

Percebe-se com isso que o processo de criação e apuração de pautas acaba se 

transformando em uma tarefa automatizada, ditada pela ação externa à redação. A checagem 

de dados parece ficar em segundo plano, considerando as respostas do survey e a análise do 

produto. Quando precisaram avaliar a afirmação “estudos e pesquisa divulgados são 

transformados em matérias sem consultar outras fontes”, 50% responderam que isso acontece 

às vezes e outros 37,5% selecionaram a opção raramente. Somente 12,5% indicaram nunca 

publicar um conteúdo deste tipo sem buscar fontes complementares.  

A partir dos dados coletados no survey verifica-se uma intersecção de variáveis que 

ajudam a entender a baixa qualidade no produto analisado ao longo dos anos. Primeiro, há a 

decisão estratégica empresarial de reduzir equipes e o produto. Em seguida, percebe-se que as 

práticas profissionais dos jornalistas avaliados (em sua maioria editores experientes) são 
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incompatíveis com uma boa qualidade jornalística, pois privilegiam conteúdos de terceiros, 

fontes oficiais e apresentam baixa atenção à checagem dos dados enviados por fontes 

consideradas oficiais ou credíveis (como pesquisas, notas oficiais etc). Um terceiro motivador 

do péssimo índice de qualidade verificado no produto diz respeito à intensidade do trabalho.  

Ainda mantendo a análise nas práticas profissionais, diferentes variáveis indicam alta 

intensidade de trabalho. Para 50% dos trabalhadores do jornal analisado, o equilíbrio das fontes 

usadas nas matérias que escreve ou edita é definido pelo tempo disponível para apuração, em 

detrimento da profundidade ou diversidade que a pauta exige. Outros 37,5% destacaram a opção 

às vezes. Somente uma pessoa (12,5%) declarou que isto ocorre raramente. Com esses dados, 

fica bastante evidente a dificuldade de executar o trabalho devido à rotina imposta pela 

organização.  

Outro indicador verificado no produto e confirmado pelo survey é Edição e correção. 

Foi identificado aumento na presença de erros de capa e de manchete do produto ao longo dos 

anos. Isso é constatado também pelos jornalistas: 25% afirmam que é comum perceber erros de 

digitação ou construção textual no conteúdo já divulgado, enquanto 50% indicam que isto 

acontece às vezes. 

 

7.2.2  Autonomia e influências sobre o trabalho 

 

Outro aspecto importante é relacionado à autonomia dos trabalhadores. Na média geral 

deste subindicador, metade se divide entre ruim e razoável e a outra metade entre bom e ótimo. 

Colocando uma lupa neste aspecto, percebe-se baixa autonomia para escolher as pautas em que 

irá trabalhar: 37,5% afirmaram que têm liberdade de escolha às vezes e 25% disseram 

raramente. Outros 37,5% declararam com frequência ou sempre serem autônomos nesta 

decisão. A amostra analisada é majoritariamente formada por profissionais que, em tese, seriam 

responsáveis por delimitar o ritmo e o perfil editorial: editores, sendo que a amostra tem um 

colunista e apenas um repórter e um fotógrafo. 

Já ao que diz respeito à escolha do ângulo das pautas os resultados são piores: 37,5% 

às vezes tem autonomia para isso, 25% disseram raramente isso acontecer, enquanto o 

mesmo percentual afirma com frequência e 12,5% sempre. No que diz respeito à seleção de 

fontes, existe um equilíbrio: 37,5% às vezes e 12,5% raramente têm liberdade para decidir quais 

fontes citar em suas matérias. Na outra direção, os mesmos percentuais se aplicam, 
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respectivamente, para com frequência e sempre. Mesmo assim, a maioria afirma ter autonomia 

para gerenciar e controlar seu próprio trabalho (50% com frequência e 12,5% sempre). 

A autonomia deste grupo é menor em relação a toda amostra do survey. Da mesma 

forma, há maior influência sobre o trabalho dos jornalistas que laboram no jornal regional 

analisado. Para 37,5%, gestores e donos sempre influenciam nas decisões editoriais; 25% 

declararam que isto é frequente e o mesmo percentual considera que isso ocorre às vezes. 

Apenas 12,5% afirmam que estes atores não influenciam no trabalho da redação.  

Outro grupo que exerce forte influência sobre os oito jornalistas do jornal selecionado 

são os anunciantes. Conforme o survey respondido pelos trabalhadores, 50% deles acreditam 

que quem patrocina o jornal influencia com frequência ou às vezes no trabalho da redação, 

enquanto 12,5% declaram que isso ocorre sempre.  

Em uma proporção um pouco menor, políticos ou seus representantes agem como 

forças influenciadoras no expediente da redação. Para 37,5% é raro isso ocorrer, enquanto 25% 

avaliam como às vezes ou nunca e 12,5% com frequência.  

Já a que diz respeito às fontes, metade se divide entre com frequência e às vezes e a 

outra metade em raramente. Apesar disso, estes dados mostram que até mesmo as fontes 

exercem influência sobre o trabalho jornalístico desenvolvido no veículo analisado. 

Os resultados não surpreendem porque seguem a interpretação realizada na análise de 

conteúdo e mantêm a tendência de forte alinhamento do discurso editorial com forças externas 

à redação. Na análise do produto ficou nítido o alinhamento do veículo a um discurso mais 

conservador e aliado à extrema-direita da política brasileira. A partir da verificação da 

autonomia e, especialmente às influências sobre os trabalhadores, percebe-se que há 

suscetibilidade para um forte direcionamento ideológico da cobertura, tanto no que diz respeito 

aos temas escolhidos quanto às fontes selecionadas e angulações.  

Observa-se uma autonomia bastante vigiada sobre este grupo de profissionais que 

deveriam possuir mais liberdade de tomada de decisão, uma vez que quase todos são editores. 

Diante disso, outro aspecto delicado é o que diz respeito à ética jornalística. Dos oito jornalistas, 

37,5% declararam que frequentemente “valores e princípios éticos da profissão nem sempre 

são seguidos”. Outros 37,5% disseram às vezes concordar com esta afirmação. Os outros 25% 

afirmaram que isso é raro, porém, ninguém declarou nunca desrespeitar a ética jornalística.  
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7.2.3  Rotinas profissionais: carga de trabalho 

 

Outro grupo de indicadores que apresentou significativas correspondências entre as 

respostas do survey e a análise do produto foi carga de trabalho. A partir da análise do conteúdo 

se constatou: redução de equipe, baixa diversidade de gênero entre os jornalistas, sobrecarga de 

trabalho a partir da multifuncionalidade, quantidade de conteúdos produzidos por um mesmo 

repórter e pela equipe editorial. Além disso, se verificou o déficit de recursos humanos, 

especialmente na reportagem, fazendo com que editores e colunistas assumissem estes postos. 

Por fim, outra constatação relevante foi a desespecialização da equipe verificada pela 

rotatividade de funções e editorias entre os profissionais do veículo.   

Todas estas constatações foram ratificadas pelas respostas dos jornalistas no survey. 

O primeiro ponto diz respeito ao processo de “masculinização” da equipe percebida ao longo 

dos anos analisados, caracterizado por um esvaziamento da voz feminina, tanto na reportagem 

quanto na equipe de opinião. Entre os respondentes do survey, 62,5% são homens.  

Outro aspecto verificado no produto foi a redução de equipes ao longo dos anos e o 

consequente aumento da intensidade do trabalho dos jornalistas. Segundo os jornalistas 

participantes do survey, houve redução da equipe no último um ano de trabalho. Apenas uma 

pessoa disse não (12,5%) – está na equipe há menos de seis meses. Ou seja, dos trabalhadores 

mais antigos, todos viram redução de quadros. Na metade do segundo semestre de 2018, 30% 

da equipe foi demitida segundo o sindicato dos jornalistas do estado em que o veículo está 

sediado. Este é mais um indicador de precariedade laboral presente no produto e confirmado 

pelas respostas dos jornalistas.  

Para 50% dos profissionais do jornal analisado respondentes do survey, a intensidade 

do trabalho aumentou nos últimos 12 meses. Um quarto (25%) disse ter diminuído e o mesmo 

percentual ter continuado o mesmo. Porém estes dados são retificados ao analisar outros 

indicadores de intensidade.  

As duas variáveis relacionadas à intensidade e escolhas editoriais indicam um 

ambiente laboral de forte pressão sobre os jornalistas. Ele é caracterizado por deadlines 

apertados e tempo insuficiente para concluir o trabalho de acordo com o que a pauta requer. No 

processo de checagem, 87,5% dos jornalistas afirmam sempre, com frequência ou às vezes ser 

comum não ter tempo de fazer a apuração que a pauta requer. Já com relação à falta de tempo 

para produzir e editar cada conteúdo jornalístico demandado, este valor é exatamente igual 
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visualizados no expediente e, aparentemente, é substituído por editores ou colunistas. Estes dois 

últimos, por sua vez, acumulam funções.  

Para confirmar esta verificação foi observada a tabela de função real, em que os 

respondentes destacam as funções executadas por eles, de fato, em um dia normal de trabalho 

(Tabela 22). Do total, 62,5% afirmaram atuarem como repórteres e 87,5% realizarem funções 

de editor, enquanto 50% informaram também serem produtores. Outros 37,5% afirmaram atuar 

como gestão e monitoramento de redes sociais, enquanto 25% também produzem conteúdos 

para estas mídias. 

Nota-se uma pressão maior sobre o repórter, apesar de os editores também estarem 

com excesso de trabalho. Além de serem poucos, eles parecem sobrecarregados. Na análise de 

conteúdo ficou evidente um aumento da pressão sobre este perfil de trabalhador nos dois 

últimos anos analisados (2018 e 2019), quando houve um crescimento no número de pessoas 

assinando mais de uma matéria jornalística por edição. Houve casos em que um mesmo repórter 

assinou três matérias da mesma editoria, no mesmo dia.  

 

Tabela 20 – Tabela cruzada número de funções desenvolvidas de acordo com cargo oficial 

Funções desenvolvidas 

Cargo oficial 
% dos respondentes 

na função Repórter Fotojornalista Editor (a) Colunista 

Repórter 1 0 3 1 62,50% 

Editor (a) 1 0 5 1 87,50% 

Produtor (a) 1 0 3 0 50,00% 

Repórter especial 0 0 2 0 25,00% 

Entrevistador (a) 0 0 2 1 37,50% 

Jornalista de dado 0 0 2 0 25,00% 

Revisor (a) 0 0 3 0 37,50% 

Fotojornalista 0 1 0 0 12,50% 

Gestor (a) de redes sociais 0 0 2 1 37,50% 

Monitoramento de redes sociais 
0 0 2 1 37,50% 

Produção de conteúdo para redes 
sociais 

1 0 1 0 25,00% 

Planejamento de projetos 
editoriais 

0 0 1 0 12,50% 

Coordenação de equipe 0 0 1 0 12,50% 

Fonte: Elaboração nossa, a partir dos dados coletados no survey e processados pelo SPSS 
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Os representantes do veículo analisado informaram no survey que é frequente (12,5%) 

ou ocorre às vezes (50%) a edição e publicação de conteúdos pelos próprios repórteres. Este 

movimento se confirma pela própria dinâmica da redação.  

A multifuncionalidade e a desespecialização ficam evidentes nestes dados. Na análise 

de conteúdo foi verificada a rotatividade entre os postos de repórter e editor executados por 

alguns trabalhadores. Com isso, se constatou um processo de desespecialização com 

multifuncionalidade. Isso fica evidente quando se analisa o perfil dos respondentes do survey: 

62,5% é editor, 12,5% colunista, 12,5% repórter e 12,5% fotojornalista. Porém, de cinco 

editores declarados, quatro aparecem com frequência atuando como repórteres. Já o colunista 

faz o papel de editor em diferentes edições.  

Observa-se um movimento estratégico do veículo, já que esta dinâmica pode ser 

verificada também em 2012 e 2015 quando havia um maior número de profissionais, apesar de 

o espaço para conteúdo jornalístico ser maior. Há profissionais mais dedicados a determinadas 

editoriais, mas de tempos em tempos eles migram para outras áreas, assim como editores 

oscilam entre o seu papel e o de repórter. Com frequência se percebeu repórteres e editores 

trocando de funções no expediente do jornal.    

 

7.2.4  Infraestrutura relacionada ao trabalho 

 

Os jornalistas representantes do veículo analisado possuem desempenho similar ao 

grupo geral nas variáveis Recursos Gerais e Recursos Equipamentos e Infraestrutura. Estes três 

aspectos resultam de perguntas matriz que buscam entender a percepção dos respondentes sobre 

a qualidade da estrutura básica para o trabalho e como ela interfere no desenvolvimento de sua 

atividade profissional.  

O último ponto é avaliado como bom pela maioria dos respondentes (50%), enquanto 

25% e 12,5% a consideram, respectivamente, razoável e ruim. Este elemento verifica se a 

pessoa é prejudicada pela infraestrutura disponível. Do total, 75% às vezes e 12,5% sempre têm 

dificuldade para realizar suas atividades profissionais de forma satisfatória por falta de recursos. 

Enquanto 25% já cometeram erros por problemas relacionados à infraestrutura disponível no 

trabalho e 37,5%, raramente. Os outros dois aspectos dessa variável – perda de trabalhos por 

problemas em softwares ou equipamentos, e escolhas e decisões determinadas pela 

infraestrutura – têm resultado mais satisfatório, com prevalência entre raramente e nunca. 
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Os aspectos com resultados negativos em Infraestrutura possuem correspondência 

com os elementos que receberam pior avaliação em Recursos Gerais e Recursos Equipamentos. 

Nestas duas variáveis agrupadas, são verificadas as percepções dos trabalhadores sobre itens 

básicos de escritório, presentes nas redações, e materiais, aparelhos e softwares essenciais para 

a execução do trabalho jornalístico.  

No primeiro grupo, recursos Gerais, a avaliação média foi balanceada: 50% razoável, 

25% bom e 25% ruim. Os itens avaliados com pior desempenho geral foram: espaço entre as 

estações de trabalho em que 50% afirmaram ser razoável e 25% ruim; e conforto e ergonomia 

de mesas e cadeiras, em que 37,5% avaliaram como ruim e 12,5% como péssimo. Os outros 

dois itens desta variável são iluminação e climatização, os quais têm maior percentual de 

respostas nas avaliações bom e razoável. Estes dois itens são essenciais para profissionais que 

trabalham na maior parte do tempo dentro da redação, como é o caso do grupo avaliado neste 

capítulo, considerando o principal tipo de cobertura verificada no survey e na análise de 

conteúdo.  

Os resultados de Recursos Desempenho apresentam pior tendência: 75% os avaliam 

como razoável e 25% como ruim. Ou seja, a melhor avaliação ainda não é boa. Dos quatro itens 

analisados, somente veículos utilizados para transporte têm predominância de boa avaliação 

(62,5%). Como se trata de uma equipe que faz maior parte do seu trabalho dentro da redação, 

este é um aparato não utilizado todos os dias. Já computadores e teclado, assim como os 

softwares necessários, são de utilização frequente. Estes possuem avaliações piores. No 

primeiro caso, há 62,5% avaliações como ruim e 25% como péssima. O segundo item conta 

com 50% razoável e 37,5% ruim. Já no que diz respeito a equipamentos de uso exclusivo dos 

jornalistas para a execução do seu trabalho – como câmeras, impressora, gravadores, eles são 

considerados razoáveis pela maioria (87,5%).  

Infere-se com isso que, apesar de terem um desempenho médio adequado, as três 

variáveis apontam para a precariedade da estrutura laboral básica para a atividade jornalística. 

Os recursos utilizados por todos os departamentos da organização possuem boa avaliação, 

porém, aqueles dedicados à redação jornalística são, em sua maioria, considerados razoáveis, 

ruins e péssimos. Com estes resultados, infere-se que há indícios de associação direta entre 

estrutura laboral e rotina, desempenho e qualidade do produto.  
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7.2.5  Considerações sobre a análise comparativa 

 

Um dado importante verificado ao longo da descrição dos resultados do survey é que, 

em praticamente todas as variáveis com prevalência de pontuações negativas, há ao menos um 

caso contrastante. Trata-se de uma pessoa há menos de seis meses na empresa, portanto, ainda 

está em fase de adaptação e reconhecimento do espaço laboral34. Com isso, se pressupõe que 

os problemas verificados no grupo mais estabelecido no emprego ainda não influenciaram a 

avaliação dessa pessoa ou suas experiências prévias podem ter sido em condições ainda menos 

favoráveis. 

As respostas com pior desempenho sobre escolhas editoriais demonstram que as 

decisões jornalísticas do grupo analisado possuem forte conexão com o espaço laboral e as 

condições disponíveis para a atividade: equipamentos, mobiliário e rotina profissional – carga 

e jornada de trabalho. Ao mesmo tempo, princípios profissionais de cada respondente também 

impactam negativamente na tomada de decisão dos participantes. Eles atuam em um ambiente 

laboral precário, com rotinas marcadas pela sobrecarga de trabalho e jornada instável, há fortes 

influências sobre o trabalho, bem como maioria dos profissionais admitiu que princípios éticos 

nem sempre são seguidos, às vezes ou com frequência. 

A análise comparativa nos leva a perceber que existem indícios claros de correlação 

entre ambiente laboral, desempenho profissional e qualidade do produto. Mesmo não sendo 

possível verificar quantitativamente a correlação entre essas dimensões, ela se delineia por meio 

das confluências verificadas entre os diferentes aspectos da vida laboral dos jornalistas 

analisados e suas tomadas de decisão. 

O processo de desqualificação do produto acompanha a estratégia de desqualificação 

do próprio trabalhador. Os profissionais participantes da amostra, tanto no survey, quanto no 

produto, evidenciam uma descaracterização das funções jornalísticas contratadas a partir do 

acúmulo de funções e da desespecialização. Além disso, existe um descaso com o processo de 

produção, apuração e edição jornalística percebidos tanto no produto, quanto nas respostas dos 

jornalistas. Os respondentes do survey são profissionais experientes na profissão, em sua 

maioria, com certa estabilidade no trabalho e com cargos de liderança de equipes. Porém, na 

prática verificada pelo produto, se observa o desempenho de função e remuneração 

 
34 Esta pessoa aparece como um caso anômalo devido ao tempo de trabalho na empresa. Em futuros estudos, é 
necessário avaliar se a faixa menos de seis meses deve ser mantida na amostra ou não.  

CONFERE COM ORIGINAL, cópia extraída de documento original de acordo com o Art. 5º do Decreto nº 83.936/79



236 

 

 

incompatíveis com o contratado. É verificada uma estratégia de precarização salarial pela 

promoção dos trabalhadores remanescentes, que passam a desempenhar duas ou mais funções 

pelo preço de uma.  

Por meio da análise comparativa do jornal regional analisado ficou evidente que 

elementos relacionados ao ambiente laboral e da rotina profissional deste veículo possuem 

conexões com o desempenho que, por sua vez, se reflete na qualidade da informação veiculada. 

Diante disso, sugere-se a efetividade do modelo de análise proposto para avaliar as relações 

entre condições laborais e qualidade da informação veiculada no produto. Elas já se apresentam 

na análise comparativa, quando é possível verificar o desempenho de conjunto de variável nas 

duas dimensões avaliadas. Mesmo não sendo possível fazer a verificação da presença ou não 

de correlação direta entre estas duas dimensões, percebe-se que há elementos que indicam um 

movimento de associação e, principalmente, causa e efeito.  

Para verificar com mais profundidade isso, seria necessário empregar outras 

estratégias de complementação da análise. Entre as alternativas avaliadas estão a entrevista em 

profundidade com o grupo de jornalistas representantes do veículo analisado, a qual ajudaria a 

entender as trajetórias de parte dos respondentes e detalhar as respostas sobre escolhas editoriais 

e satisfação, por exemplo. A limitação desta estratégia é que demanda maior exposição do 

jornalista e mais horas investidas na participação da pesquisa. Outra alternativa seria abrir 

opções no survey que ajudassem a complementar respostas que deixaram lacunas, como por 

exemplo, quais os motivos reais de se privilegiar fontes oficiais.  

Estas são ponderações para auxiliar em pesquisas futuras similares. Ressalta-se 

novamente que os dois instrumentos desenvolvidos permitem analisar as relações entre 

condições de trabalho e qualidade do produto. Quando aplicados de forma independente, eles 

oferecem elementos importantes para verificar indícios da precariedade no produto e práticas 

profissionais incompatíveis com práticas de qualidade.  

No capítulo seguinte são destacadas as principais conclusões considerando a análise 

geral desta pesquisa exploratória.  
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8  CONCLUSÕES 

 

8.1  COMO QUALIDADE E PRECARIZAÇÃO SE APROXIMAM 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de um problema vivido no ambiente laboral da 

autora. Enquanto jornalista, buscava argumentos que pudessem ajudar a entender como as 

condições de trabalho e os ritmos impostos pela organização interferiam – ou não – no resultado 

do trabalho da equipe. Na ausência de estudos específicos sobre o tema, esta tese nasceu, e 

buscou responder à pergunta de partida: “como a precarização do trabalho dos jornalistas se 

reflete na qualidade da informação veiculada para a sociedade?”  

Para perseguir as respostas foi desenvolvido um modelo de análise que ajudasse a 

verificar a correlação entre as duas dimensões em questão. O trabalho é de natureza estritamente 

exploratória e qualitativa, na tentativa de iniciar um percurso de investigação sobre o problema 

investigado. Por isso, apresentou como objetivo geral: propor um modelo de análise para 

verificar a correlação entre condições de trabalho dos jornalistas e a qualidade da informação 

veiculada para a sociedade e objetivos específicos: a) verificar quais as formas mais comuns 

de precarização do trabalho dos jornalistas, de acordo com a bibliografia de referência; b) 

delimitar matriz unificada de indicadores para analisar a correlação entre condições de trabalho 

e qualidade jornalística; c) desenvolver escala de análise da qualidade laboral e do produto; d) 

modelar o sistema de análise de correlação entre condições de trabalho, desempenho 

profissional e qualidade do produto jornalístico; e) testar a efetividade do modelo de análise em 

uma amostra piloto. 

O que se observou após o survey, a análise do conteúdo do jornal regional e pela 

comparação entre o conteúdo avaliado e as respostas dos jornalistas daquela organização, é que 

há vários indícios consistentes que demonstram a relação entre condições de trabalho, 

desempenho e qualidade da informação jornalística. Essa associação se dá a partir de diferentes 

interconexões entre infraestrutura e recursos disponíveis, rotinas profissionais e escolhas 

editoriais. 

Como conjecturado na introdução é, de fato, no nível das escolhas editoriais que 

condições de trabalho e qualidade da informação se encontram de forma mais evidente. Por 

isso, se adotou o termo qualidade jornalística, uma vez que ela considera toda a cadeia de 

produção, desde as normas organizacionais e processos até as forças externas que influenciam 

o trabalho jornalístico.   
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A partir dos dados analisados foi possível verificar que as escolhas editoriais, 

caracterizadas pela edição, cobertura e seleção de fontes, unem, de alguma forma, todas as 

demais dimensões do trabalho jornalístico verificadas. Pela análise de correlação, observa-se 

que ela tem relação significativa com autonomia, recursos gerais, equipamentos, influências 

sobre o trabalho, interferências da infraestrutura no desempenho, tempo disponível para checar 

a informação e tempo disponível para finalizar os trabalhos dentro do horário normal. Além 

disso, ela também apresenta correlação com adoecimento.  

Isso significa que, dentro do grupo analisado, o processo de tomada de decisão dos 

jornalistas está relacionado a diferentes elementos que dizem respeito tanto ao ambiente laboral, 

quanto à rotina de trabalho e a seu bem-estar físico e mental. Esses achados seguem na mesma 

direção dos estudos sobre precarização do trabalho em que se observam efeitos físicos, 

psicológicos e de socialização dos trabalhadores que atuam em condições precárias, conforme 

apresentado nos capítulos iniciais. As rotinas cada vez mais intensas, extensas e flexíveis, 

impõem ao trabalhador uma dinâmica de vida balizada pelas demandas organizacionais.  

Mesmo verificando jornadas médias regulares, a presença de hora-extra é alta entre os 

participantes. Horas trabalhadas e levar trabalho para casa são variáveis que se associariam, o 

que leva a inferir a possibilidade de, no grupo analisado, existir uma maior propensão de 

acúmulo de trabalho àqueles que possuem jornadas maiores. Considerando o fato de que há 

uma acentuada redução de equipes no último ano, este é um indício importante de precariedade 

laboral. 

A maioria dos jornalistas entrevistados está trabalhando mais, com maior intensidade 

e indica não ter tempo para executar suas atividades de forma adequada. Como consequência 

do trabalho, a maioria já adoeceu em função da atividade laboral – indicador com correlação 

significativa ao que mede a capacidade de pagar as despesas. Pelos resultados, pode-se 

conjecturar que quem adoece mais também tem mais dificuldade de dar conta dos custos 

básicos de subsistência, e vice-versa. Há, portanto, uma degradação do tempo de trabalho e do 

tempo de vida caracterizado pela baixa remuneração e incapacidade de custeio dos custos 

básicos. 

A instabilidade constante presente no cotidiano da pessoa que trabalha se converte em 

sofrimento psíquico e adoecimento do trabalhador, cuja materialidade aparece como doenças, 

em especial distúrbios osteomusculares e problemas mentais. Heloani e Silva (2007, p. 107) 

afirmam que “no atual momento histórico da reestruturação produtiva, a precarização das 
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relações de trabalho, a intensificação do ritmo de trabalho e a exigência de polivalência têm 

agravado os problemas de saúde ocupacional”. 

Nesta pesquisa, o adoecimento se apresenta como um indicador importante da 

precariedade laboral por conta da proporção de pessoas que relataram já terem ficado doentes 

devido ao trabalho. Isso indica um ambiente insalubre. Pelas análises realizadas, observa-se 

rotinas desgastantes. Apesar de existir sobrecarga de jornada (por hora trabalhada) em vários 

casos, o que se sobressaiu foi a quantidade e a intensidade de demanda de trabalho e carga 

laboral. Outros indicadores que apareceram em baixa proporção, mas exigem atenção, são o 

assédio moral e a violência física. Apesar de receberem pontuação média entre razoável e boa 

no survey, são o tipo de violência contra o trabalhador mais comum verificado. Por se tratar de 

uma amostra em que predomina o Sul do país, acredita-se existir a possibilidade desse problema 

se agravar em estados com maior competitividade da mídia, como os da região Sudeste, em que 

acaba existindo mais pressão por resultados sobre os profissionais. Além disso, é preciso 

intensificar a análise sobre a violência sofrida pelos trabalhadores de mídia, uma vez que se 

verificou traços de riscos como ameaças e pressões externas relativas à prática profissional. 

Neste sentido, o que se sugere é avançar nos estudos que ligam a precariedade laboral como um 

indicador de segurança à vida do profissional de mídia. Em países como o Brasil, por exemplo, 

esta é uma análise urgente devido ao aumento dos índices de violência contra os trabalhadores 

e queda da liberdade de expressão do jornalista e de imprensa (FENAJ, 2018; RSF, 2019).  

Todas estas questões podem influenciar no adoecimento dos profissionais de mídia 

uma vez que se observa traços de fragilização do profissional caracterizada como a precarização 

da pessoa que trabalha (ALVES, 2013). Sugere-se complementar a análise do adoecimento com 

variáveis que permitam verificar quais os tipos de problemas de saúde que os profissionais 

atribuem à sua prática profissional (por exemplo, se há grande taxa de doenças osteomusculares 

é um indício de infraestrutura precária para a atividade). 

Conforme já destacado na análise do survey, infere-se a partir das respostas ao 

questionário, a presença de um paradoxo: há a instabilidade de emprego em profissionais com 

carreiras avaliadas como estáveis. São trabalhadores com em torno de uma década de atividade 

na profissão (ou mais), com vínculos via Consolidação das Leis de Trabalho em sua maioria, 

mas que permanecem pouco tempo na empresa atual. A partir das variáveis função oficial e 

remuneração, infere-se que boa parte atua em posições iniciais na hierarquia organizacional, se 

sujeitando a remunerações equivalentes ao início da carreira. Portanto, o tempo de emprego não 

representa a rotatividade permitida em um mercado competitivo e aquecido, pelo contrário, 
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demonstra uma adaptação do trabalhador a uma realidade de baixa perspectiva de permanência. 

Esse achado segue estudos sobre trajetórias e profissionais que indicam tempo médio de carreira 

no jornalismo baixo (PEREIRA, 2015). Isso pode ser explicado pela precária qualidade laboral 

verificada entre os jornalistas e também pela desestruturação do mercado: as opções de trabalho 

na indústria jornalística são cada vez mais escassas e em condições piores, enquanto em arranjos 

produtivos alternativos, apesar de a lógica produtiva ter outro foco (ser mais engajado, 

comprometido ou focado em qualidade, por exemplo), a precariedade também se faz presente 

em diferentes níveis de intensidade. Nesta conjuntura, os trabalhadores com mais de uma 

década de carreira ditos estáveis são poucos.    

Acredita-se que esta condição deva se intensificar nos próximos anos em países como 

o Brasil, principalmente, devido às sistemáticas desregulamentações do mercado de trabalho 

que vêm sendo implementadas nos últimos anos. Estas ações de Estado incidem diretamente na 

proteção social dos empregados de diferentes atividades e atuam como agente normalizador da 

precariedade do mercado de trabalho. No caso do jornalismo, aquilo que era uma prática 

“normal” (ÖRNEBRING, 2018) se intensifica sob o aval do Estado. Apesar de a legislação se 

tornar mais branda do ponto de vista dos direitos trabalhistas, isso não significa que a condição 

de precariedade deixe de existir. Ela apenas passa a ser regulamentada e seus efeitos acabam 

sendo mais difíceis de verificar devido a proteção legal. 

Outro elemento associado à flexibilização do mercado permitida – ou facilitada pela 

omissão legal – é a multimidialidade. Este tipo de precarização do trabalhador da imprensa 

ocorre pela atuação em diferentes mídias e empresas do mesmo grupo. Isso ocorre quando um 

repórter de TV regional, por exemplo, faz matéria para o online do mesmo grupo e aproveita o 

conteúdo para um boletim para a rádio. Outra condição mais intensa é a multimidialidade em 

conglomerados formados por redes de afiliadas. Esse mesmo trabalho pode ser utilizado pela 

cabeça de rede nacional, como matéria de TV, em informação para a rádio como matéria do 

portal online nacional. Neste caso, além de o trabalhador produzir para diferentes mídias e 

empresas, ele está submetido às normas da organização na qual foi contratado e também da 

“matriz” da rede de afiliadas. O vínculo empregatício é com a primeira, mas a regulação do 

trabalho ocorre nos dois níveis. Além do trabalho “intermídias”, ele executa um trabalho “inter 

empresas”, sem ganhar mais por isso (além do prestígio profissional, quando o tem).  Essa é 

uma prática comum em sistemas de mídia como os do Brasil, caracterizados pela forte presença 

de monopólios e oligopólios.   

CONFERE COM ORIGINAL, cópia extraída de documento original de acordo com o Art. 5º do Decreto nº 83.936/79



241 

 

Na tese em questão, a multimidialidade não foi verificada diretamente, mas pode ser 

percebida tanto pela presença de repórteres de televisão em matérias do jornal analisado, quanto 

pelas funções desenvolvidas pelos participantes do survey. Para que ela possa ser aferida com 

maior detalhamento, o modelo de análise apresentado permite tanto a verificação do conteúdo 

intermodal (aplicação do Protocolo de Análise e survey em diferentes mídias do mesmo grupo) 

ou através da complementação da pesquisa por investigação etnográfica, newsmaking ou 

entrevista em profundidade. Esta observação é importante pois permite verificar a presença de 

precarização sistêmica em grupos ou conglomerados de mídia. 

De maneira geral, observa-se a presença de precarização social do trabalho entre os 

jornalistas analisados, porque a maioria dos conjuntos de indicadores de condições laborais 

apresenta resultados no máximo razoáveis. Percebe-se uma piora nas pontuações das rotinas 

profissionais, quando se analisa a jornada e a carga de trabalho. Ou seja, a precarização laboral 

está presente tanto na infraestrutura, como também nas rotinas profissionais. Porém, é esta 

última que apresenta maior degradação laboral conforme os resultados desta pesquisa. 

Já ao que diz respeito ao Índice de Performance Laboral, apesar de aparecer com uma 

média um pouco melhor que o Índice de Condições do Trabalho, ele traz elementos que 

acendem o sinal de alerta com relação à qualidade da informação jornalística. As tomadas de 

decisão editorial parecem ser, de fato, tomadas devido aos recursos disponíveis e, 

principalmente, ao tempo existente para conclusão das demandas. Não é nenhuma novidade 

para os estudos do jornalismo, mas esta pesquisa conseguiu demonstrar correlações moderadas 

e com alta significância entre as escolhas dos jornalistas e suas rotinas. Portanto, é possível 

afirmar sem dúvida que o ambiente laboral se reflete sobre a qualidade da informação pela 

performance dos trabalhadores. Isto se verifica a partir das seleções de fontes oficiais, da 

publicação sem checar, da falta de tempo para concluir o trabalho, da edição e reportagem se 

concentrarem sobre o repórter e das influências sobre o trabalho que, mesmo quando 

consideradas baixas, têm relação direta com as decisões editoriais.  

A rotina laboral imposta pela indústria jornalística conflita diretamente com a 

qualidade jornalística. Neste caso, primeiro, os processos e estruturas são inadequados e 

precários; segundo, a demanda de trabalho impõe ritmos intensos em que mesmo os 

profissionais mais experientes indicam recorrência de dificuldade para concluir seus trabalhos. 

Se o tempo impede a checagem, como aprofundar o texto? Se as fontes são selecionadas pela 

facilidade, como garantir a pluralidade de vozes? 
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Estas evidências se tornam mais fortes quando se compara o desempenho com a 

qualidade do produto. A baixa qualidade da manchete e da edição vem acompanhada por 

decisões que privilegiam escolhas editoriais em desacordo com os indicadores de qualidade 

apresentados no Capítulo 3. Isso fica explícito a partir da verificação das escolhas das fontes, o 

tipo de cobertura, a baixa transparência, correção de erros, e também das influências sobre o 

trabalho jornalístico.  

Pela avaliação comparativa da análise de conteúdo do jornal regional com as respostas 

dos jornalistas que nele trabalham, percebe-se uma certa submissão às fontes oficiais. O 

conteúdo partidarizado, verificado na análise do jornal, se demonstrou como uma escolha 

estratégica editorial quando foi comparado com as respostas dos trabalhadores, em que há alta 

proporção de pessoas que privilegiam fontes oficiais e afirmam não checar informações de 

fontes consideradas credíveis. Esta pode ser uma reação às rotinas de produção impostas pela 

organização ou ao posicionamento editorial e de negócio da empresa. Percebeu-se um forte 

alinhamento dela com os governos vigentes, estadual, municipal e federal, em que se reforçam 

pautas neoliberais.  Estes dois elementos – precarização e posicionamento editorial – atuam em 

conjunto na redução da diversidade de vozes, da pluralidade de conteúdos e na queda drástica 

da qualidade da publicação.  

Também se verificou o que chamamos de “masculinização” do jornal. No período 

analisado, a presença das mulheres no expediente do veículo e como fontes de notícias caiu 

drasticamente. Elas quase desapareceram, na prática, o que faz levantar algumas questões: o 

aumento da posição conservadora verificado tem influência sobre a composição da equipe 

levando a priorização de homens no jornal? ou este é um indicativo da feminização do 

jornalismo em que as mulheres que compõem a equipe são invisibilizadas, sendo relegadas a 

funções menos prestigiadas? Neste caso, há relação com o viés mais conservador ou não? Para 

verificar esse achado seria necessário buscar realizar observação não-participante na redação 

para verificar a dinâmica produtiva e entrevistas em profundidade com as jornalistas. Para tentar 

verificar a hipótese de que o aumento do conservadorismo do veículo reduz a diversidade de 

gênero ou aumento da feminização, seria necessário ampliar a investigação para mais veículos. 

Aliado a isso, acredita-se existir uma certa adequação de rotinas materializadas pela 

autoria do jornal analisado, em que os últimos dois anos se demonstram com queda de 

manchetes assinadas. Além de denotar uma baixa dedicação ao conteúdo considerado principal 

do veículo se verifica uma invisibilização do trabalho intelectual investido naquela produção. 
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Definitivamente, a notícia se transforma em simples conteúdo (MORETZSOHN, 2002; 

NEVEU, 2006; ADHIGHIRNI, 2012). O valor agregado do trabalho jornalístico (PICARD, 

1998; 2000; BOGART, 2004) se reduz com a falta de transparência sobre este item básico do 

processo de produção, o nome do responsável pelo trabalho (ou seria uma forma de auto 

proteção esse ocultamento, devido ao resultado das normas organizacionais nem sempre 

compatíveis com a qualidade da informação?).  

Um achado destacado aqui é a presença de mais editores do que repórteres do veículo 

analisado no survey. Apesar de a maioria dos respondentes assinar matérias no último ano 

analisado, quase todos têm cargo oficial de edição. Apesar disso, a maioria aparece como 

repórteres no expediente do jornal e também como editores. São poucos os casos em que uma 

pessoa atua como editora em todas as edições avaliadas. Em geral, verifica-se uma troca de 

funções em dias alternados e, às vezes, a presença de uma pessoa em duas ou três funções na 

mesma edição.  

Verifica-se com isso a multifuncionalidade como estratégia de admissão de equipes. 

Corrobora-se aí também a evidência da desespecialização da equipe verificada pela rotatividade 

de sujeitos nas diferentes editorias. Esta é também uma estratégia da lógica do mercado flexível. 

A chamada polivalência, nada mais é do que esperar que todos façam tudo, independente de 

terem ou não qualificação para tal. Neste ponto, a amostra verificada apresenta alta 

qualificação, com ensino superior ou especialização, e também experiência profissional, porém, 

atua como malabarista migrando de função e editoria cotidianamente. 

Conforme Souza (2007), esse tipo de ação é decorrente do discurso de polivalência, 

criando uma falsa impressão de que as atividades realizadas exigem maior qualificação, porém, 

exige-se que os trabalhadores atuem em multifunção. Ela defende que o discurso de 

qualificação nada mais é do que uma tentativa do capital buscar uma formação que torne o 

trabalhador mais identificado com os interesses da produção (do capital). Na prática, o que se 

observa é um desmerecimento da especialização, impondo a exigência de múltiplas habilidades. 

Além disso, considerando um mercado marcado pela juvenilização da profissão, a polivalência 

exigida expõe os trabalhadores a deslizes técnicos e éticos devido à sobrecarga e intensidade 

do trabalho.  

Um sinal de precariedade laboral que acompanha o grupo de 117 jornalistas do survey 

aparece ao se observar a média salarial dos jornalistas. A remuneração média é inferior ao 

mínimo necessário para sobreviver no Brasil, conforme o Dieese, e também é inferior à 

remuneração média dos brasileiros em 2017, de acordo com a RAIS. 
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Outro elemento importante diz respeito à associação significativa (moderada a fraca) 

entre as escolhas editoriais (seleção de fontes e edição) e Autonomia. Observou-se que este 

indicador tem relação com as variáveis: influências sobre o trabalho por agentes internos e 

externos, capacidade de checar e fechar as pautas dentro do deadline e condições de custear 

suas despesas básicas com a remuneração. Portanto, infere-se que quanto mais fragilizados 

financeiramente e expostos a pressões, mais os jornalistas correm o risco de tomar suas decisões 

editoriais baseados em lógicas opostas ao interesse público. Além disso, observa-se uma 

correlação negativa entre horas trabalhadas e autonomia, ou seja, há uma associação em lados 

opostos. Acredita-se que quanto mais intensa a jornada e maior a carga de trabalho, menor a 

capacidade de tomada de decisão e maior a resignação do trabalhador (DEJOURS, 2008; 

ANTUNES, 2015). É necessário analisar com maior detalhamento o tema, porém, infere-se que 

a autonomia pode estar inversamente ligada ao tempo de trabalho: quanto maior a carga horária, 

menor a autonomia do profissional.  

Esta interpretação se fortalece a partir das outras relações desta variável. Todas dizem 

respeito à tomada de decisão dos trabalhadores sobre elementos básicos da prática profissional. 

Como há um grande número de pessoas que declararam não ter tempo para fechar seus trabalhos 

e as escolhas de fontes e edição indicam práticas razoáveis, pendendo para ruins, avalia-se que 

a autonomia seja pior à medida em que há maior pressão sobre o trabalhador. Considerando um 

cenário de precariedade laboral média entre razoável e péssima, este é um achado 

preocupante. Trata-se de um risco sistêmico, uma vez que o problema vai além do jornalismo. 

Se o profissional abdica ou perde sua capacidade crítica e de análise, ele passa a atuar de forma 

mecanizada, agindo puramente pela técnica distanciado do trabalho intelectual inerente a esta 

atividade.  

A autonomia está ligada à independência dos profissionais e da mídia frente aos 

poderes econômico e político – e também das pressões internas. Sua perda ocorre por meio da 

exploração do trabalhador em um processo de alienação e desefetivação (ANTUNES, 2015). A 

alienação gera uma perda do poder sobre sua própria ação e identidade, que passam a ser 

determinadas “por outrem”. Trata-se de uma “destruição de toda iniciativa pessoal [...]”, 

colocando em risco a “[...] própria integridade de um sujeito, principalmente pela denúncia da 

fadiga e do estresse” (DUBET, 2014, p. 138). Ela se estabelece a partir das diferentes formas 

de “escravidão voluntária”, pela resignação e submissão que anulam a subjetividade do 

trabalhador (DEJOURS, 2008, p. 242).  
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A intensidade do trabalho amplifica ainda mais esta condição. Ela está ligada à 

evolução da equipe, ao número de funções exercidas e à falta de tempo para checar e concluir 

os trabalhos dentro do expediente. Com isso, se verifica, no grupo analisado, a presença de 

elementos de precariedade laboral relativos ao jornalismo de mercado: a aceleração do trabalho 

com alta produtividade por hora, rotinas laborais cada vez mais intensas resultantes da redução 

de equipes e o acúmulo de funções por meio da multifuncionalidade ou polivalência.  

Apesar deste estudo não ser representativo da população de jornalistas brasileiros, ele 

é bastante significativo. Primeiro, comprova-se que a precarização do trabalho se reflete na 

qualidade da informação jornalística. E ela é evidente, em diferentes níveis. Isso acontece a 

partir dos reflexos da rotina, especialmente, e da estrutura laboral disponível para a realização 

do trabalho. Como estratégia de adaptação – ou não – os jornalistas adotam técnicas de apuração 

jornalística incompatíveis com critérios de qualidade e, muitas vezes, até mesmo com a ética 

profissional.  

Considerando o referencial teórico sobre qualidade jornalística e estratégias de 

negócio da mídia, pode-se afirmar que a precarização do trabalho é uma estratégia de negócio 

em busca de maior lucratividade que, em médio e longo prazos, se reflete na perda do valor 

agregado do produto: seu papel social. Não é possível, pelo corpus analisado e pelas estratégias 

de análise adotadas, verificar o desempenho econômico da empresa jornalística analisada ao 

longo do período 2012-2015. É certo que os jornais estão perdendo leitores e a migração da 

audiência para o online e redes sociais acaba gerando uma lacuna financeira. Entende-se como 

necessárias reestruturações no negócio de mídia para se adequar aos novos tempos, porém, 

destaca-se que a escolha de promover cortes profundos nas redações apenas potencializa a crise. 

Se o produto jornalístico é a informação, como é possível garantir o retorno financeiro cortando 

sua qualidade? 

Quando se avalia a qualidade jornalística, muitos autores focam suas categorias de 

análise no produto final ou no processo direto de produção, sem considerar a dimensão que o 

ambiente laboral pode ter na percepção sobre qualidade e tomada de decisões da equipe. A 

dinâmica contemporânea da mídia impõe deadlines ainda mais curtos, o tempo real, e é grande 

o número de jornalistas que não tem tempo para finalizar de forma adequada seu trabalho. Como 

é possível alguém que faz em média 0,50 matérias (ou mais) por hora poder ter condições de 

aprofundar alguma investigação e atuar em busca do interesse público? Como fiscalizar os 

poderes, uma vez que há uma dependência cada vez maior nas fontes oficiais devido ao ritmo 
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de trabalho, a falta de estrutura ou até mesmo por interesse estratégico da organização? Como 

ser livre se há todo instante o mercado anuncia novos despedimentos? 

O jornalismo sentado (NEVEU, 2006), de gabinete (ADGHIRNI, 2012), do regime da 

pressa, do sem tempo para pensar (MORETZSOHN, 2002) passa a ser o imperativo dos tempos 

atuais. Existe um descompasso entre o dever ser e o de fato é, tanto no que diz respeito às 

práticas profissionais quanto no cuidado com a qualidade (SCHMITZ, 2018). Princípios éticos 

e deontológicos são deixados em segundo plano na busca de agilidade, dos cliques, de 

audiência. Existe uma relação de dependência do jornalismo com mercados e poderes que 

aparentemente se reflete diretamente sobre a qualidade da informação devido às rotinas e 

pressões impostas sobre os trabalhadores. Elas afetam o ser humano responsável pela execução 

do conteúdo jornalístico. Ele está expresso nos erros, na falta de transparência, de profundidade, 

na republicação sem checar, na transposição de textos e mídias do online, jornal e tv para outras 

mídias do mesmo grupo, na definição da pauta em busca da audiência, no comportamento dócil 

frente aos poderes, na falta de crítica sobre o trabalho.  

Por isso, necessita-se se verificar sistematicamente o nível de precariedade laboral dos 

jornalistas, como isto afeta seu desempenho e que elementos da rotina e do ambiente de trabalho 

impactam a qualidade jornalística. Se a peça levada ao público é resultado do trabalho 

intelectual, tudo o que afeta o ser humano (inclusive suas visões de mundo e valores) pesa nas 

tomadas de decisão. A notícia, a reportagem ou qualquer outro gênero jornalístico, levam 

consigo elementos relativos ao trabalho individual (subjetivo) e coletivo (da equipe envolvida) 

que deixam sempre evidências devidos às escolhas e valores compartilhados (FRANCISCATO, 

2014).  

Os elementos que podem interferir no desempenho dos produtores se refletem em 

critérios de qualidade da informação, como diversidade, contexto, profundidade, independência 

e abrangência – mais ou menos pessoas dedicadas à cobertura em uma redação, o tempo 

disponível, bem como a carga de trabalho imposta sobre elas são elementos que, somados a 

outros, determinam a capacidade de atenção a esses critérios. Há claro o componente técnico, 

o qual contempla a capacidade do profissional de fazer seu trabalho. E também o 

organizacional, que define as linhas editoriais conforme os posicionamentos ideológicos, 

políticos e econômicos do negócio, assim como a infraestrutura disponível para a execução de 

trabalho (GUERRA, 2010). A precarização age como uma forma de pressão, que limita e 

acomoda o produtor da notícia a fazer “o diferente de um jeito sempre igual” (MARCONDES 
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FILHO, 2009). Talvez esse seja o primeiro tipo de censura empresarial sobre a qualidade da 

informação. O segundo tipo atua por meio de rotinas impostas, instabilidade de carreira, 

adoecimento e rotina mecanizada. 

Flores (2019) apresenta tendências para o jornalismo de inovação, a partir dos Estudos 

de Tendência. Apesar de não debater de forma direta a qualidade jornalística, nem as condições 

de trabalho, ela pontua elementos relacionados a estas duas dimensões. Segundo a 

pesquisadora, uma das tendências verificadas diz respeito ao conteúdo e a narração. Ela sugere 

ampliar a diversificação de mídias online nativas digitais. Avalia também ser necessário investir 

em estratégias de aproximação das audiências, por meio do jornalismo hiperlocal. Além disso, 

destaca a necessidade de se investir na transparência da mídia na maior diversidade de 

conteúdo, demarcada não apenas pela informação, mas também pelas equipes. Ela argumenta 

que a sociedade civil organizada impõe hoje maior representatividade dos diferentes estratos 

sociais, especialmente as camadas ainda invisibilizadas ou pouco valorizadas pela mídia 

tradicional. Porém, Flores (2019, p. 215) apresenta um ponto de ambiguidade que reflete a 

relevância do nosso estudo: há uma dicotomia entre as tendências apresentadas como demandas 

da sociedade para o jornalismo de inovação e o que a indústria pratica atualmente, com “[...] 

redações cada vez mais enxutas. Por exemplo, como propor um ambiente de diversidade com 

cada vez menos pessoas? Por vezes usa-se o próprio corte no orçamento, seja em pessoal ou 

em produtos jornalísticos "convergentes" como uma propaganda mascarada de inovação”. 

Apesar desta questão não ter sido verificada no presente trabalho, observou-se essa 

incongruência entre o que o jornalismo de mercado busca e aquilo que é praticado. Parece 

incoerente desinvestir em jornalistas em uma sociedade cada vez mais interconectada e que 

exige novos produtos e formatos.  

De acordo com o relatório Periodismo Innovador en América Latina (MIOLI; 

NAFRÍA, 2017), diferentes iniciativas jornalísticas se apresentam como uma opção à mídia 

hegemônica, incluindo seus modelos de negócio35. Becker e Waltz (2017) pontuam também ser 

uma estratégia para dar visibilidade a nichos e segmentos “esquecidos” pela mídia tradicional. 

Assis et al (2017) destacam que estas iniciativas se ancoram no interesse público ou no 

aprofundamento da informação, pela investigação e reportagem e sua diferenciação central, 

talvez seja o modelo de negócio. Conforme Deuze (2017), a independência parece ser o 

principal atributo central de startups de mídia pesquisadas em diferentes países, que atuam em 

 
35 Os próximos parágrafos são a síntese da análise apresentada em Nicoletti (2019). 

CONFERE COM ORIGINAL, cópia extraída de documento original de acordo com o Art. 5º do Decreto nº 83.936/79



248 

 

 

busca dos valores basilares do jornalismo. “Outro argumento econômico se referia à liberdade 

que o ambiente independente oferecia para perseguir o que os nossos participantes 

considerassem como qualidade do trabalho, em vez de ser avaliado com base em critérios 

relacionados à produtividade” (DEUZE, 2017, p. 14).  

Desta forma observa-se que, apesar de a mídia hegemônica ainda apostar na lógica do 

jornalismo de mercado. As novas iniciativas jornalísticas se apresentam como contrárias à 

dinâmica vigente e atuam para retomar o “pacto tácito” (KOVACH; ROSENSTIEL, 2003) com 

o público, em busca de um jornalismo mais comprometido e cidadão. Analisar as condições 

laborais e suas implicações de produto é uma demanda relevante para verificar as estratégias 

de qualificação de conteúdo adotadas também por estes meios. A partir disso, acredita-se que 

o reinvestimento da qualidade, com linguagens mais adequadas às novas formas de interação 

social pode retomar a relevância do jornalismo perante a sociedade e a melhoria da lucratividade 

e condições laborais em médio e longo prazos.  

Se características do jornalismo são a independência e papel social, como garantir isso 

ao competir com os milhares de anônimos que hoje têm acesso às ferramentas de produção e 

divulgação online? A indústria da mídia não segue um caminho oposto ao esperado pelo 

público? Arriscamos dizer que sim. Porém, o que o público, de fato, entende por qualidade 

jornalística? Um estudo realizado em Joinville, Santa Catarina, mostrou um desnível entre a 

qualidade percebida pelo público e as demandas da sociedade civil (GPSJOR, 2019). Existe 

uma dificuldade de o público entender o que é bom ou ruim, faltam critérios claros para isso. 

Uma vez que ele não percebe o que é qualidade, a perda dela pode acabar sendo normalizada e 

o jornalismo padronizado por baixo, sem o público perceber. Por isso, é preciso criar 

mecanismos para que a sociedade possa avaliar e cobrar a imprensa. Os instrumentos 

apresentados nesta tese podem contribuir para desenvolver uma investigação sistemática da 

imprensa, uma vez que permitem olhar tanto o conteúdo, quanto as práticas e também o espaço 

laboral. Eles podem ser aplicados para avaliar o momento presente, como também realizar uma 

análise longitudinal em que se compara a evolução ao longo dos anos. Porém, especialmente o 

survey, é necessário estruturas estáveis que permitam a aplicação do estudo de forma 

sistemática. 

Esta análise é relevante especialmente ao se considerar as novas iniciativas (SILVA, 

2017), arranjos (FIGARO, 2018) ou startups (DEUZE, 2017) de mídia nascentes. Se a 

precarização laboral é o novo normal do jornalismo de mercado, e essas estruturas nascentes 
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possuem desafios econômicos e logísticos a serem mitigados para a prática, entender os 

impactos da precarização sobre a qualidade pode contribuir para melhoria das práticas nesses 

novos meios. Se concluímos que a precarização laboral interfere na qualidade da informação, 

em especial a rotina intensa e com alta carga de trabalho, esta condição presente nos novos 

arranjos pode figurar como um sinal de alerta. A análise sistemática e em diferentes perfis de 

mídia pode ajudar no desenvolvimento de ações que permitam a implementação de novos 

negócios de mídia menos vulneráveis a precarização laboral e, por consequência, à fragilização 

do produtor da informação jornalística veiculada para a sociedade.  

Os questionamentos apontados se apresentam por diferentes perspectivas teórico-

metodológicas, porém, permitem se utilizar do modelo de análise proposto nesta tese para 

verificar: o índice de qualidade laboral e de qualidade percebida no produto.  

 

8.2  SOBRE O INSTRUMENTO DE ANÁLISE  

 

A partir das conclusões apresentadas acima, considera-se que o modelo de análise 

proposto é efetivo para o fim para o qual foi desenvolvido. Sua aplicação permitiu observar as 

adaptações necessárias para que ele possa ser replicado e utilizado em outros estudos 

qualitativos, com grupos específicos, como também em pesquisas representativas em nível 

local, estadual, nacional ou internacional. Se reconhece que este trabalho possui 

vulnerabilidades potenciais às escolhas teóricas e metodológicas realizadas para sistematização 

do modelo de análise e da seleção do corpus empírico do jornal analisado. Da mesma forma, é 

preciso considerar que os participantes do survey também foram motivados a responder por 

variados motivos, o que leva a ponderar o critério de auto seleção como outra fragilidade da 

pesquisa, porém, inerente aos estudos na área de Ciências Sociais por meio de survey aleatório 

e não probabilístico. 

De forma geral, observa-se que o modelo de análise proposto permite avançar na 

compreensão dos reflexos da precarização do trabalho sobre a qualidade jornalística. Em uma 

indústria com constantes cortes e reestruturações, verificar os pontos de interconexão entre 

essas duas dimensões, de forma mais objetiva, pode permitir sugerir protocolos de qualidade e 

de estruturação de iniciativas midiáticas capazes de ultrapassar a barreira imposta pelo 

jornalismo de mercado.  

O modelo de análise desenvolvido permite verificar correlações entre condições de 

precariedade citadas por autores sobre efeitos do adoecimento, impactos no processo de 
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apuração e edição gerados pela estrutura disponível e intensidade da rotina; relação entre 

despedimentos e aumento da intensidade, e tempo para produção jornalística (ou redução dele); 

relação entre autonomia, influências sobre a redação e edição e fontes, além de remuneração e 

influências (direcionamento ideológico ou comercial impactando na apuração e suscetibilidade 

gerada pelo rendimento) e a satisfação como componente que perpassa boa parte dos outros 

indicadores; horas trabalhadas e trabalho casa.  

Trata-se de um modelo misto em que é possível verificar a relação entre qualidade e 

ambiente laboral em diferentes níveis: permite fazer uma análise sincrônica e diacrônica do 

fenômeno analisado, bem como observá-lo a partir da perspectiva dos jornalistas, do produto 

desenvolvido por eles ou a partir do cruzamento desses dois elementos. Ele permite ser utilizado 

de forma integral, contemplando a análise de conteúdo e o survey, como também 

separadamente, focando em apenas um dos instrumentos. Desta forma, o modelo proposto pode 

ser aplicado em diferentes mídias e em estudos comparativos intermodais, entre estados de uma 

mesma federação, sistemas de mídia e em estudos comparativos internacionais (sempre 

considerando a necessidade de adaptação de variáveis para garantir maior fiabilidade das 

respostas, especialmente porque o modelo proposto não está invulnerável ao nacionalismo 

metodológico).  

Não foi possível verificar a correlação final entre os índices de Qualidade Percebida 

no Produto e de Qualidade Laboral dos Jornalistas. São necessários mais casos (veículos ou 

jornalistas) para que seja possível processar a análise do Coeficiente de Correlação de Pearson. 

Apesar de esta ser uma etapa importante de ser testada, não houve prejuízos significativos para 

os resultados gerais da pesquisa. Ela foi contemplada, em certa medida, pela avaliação quanti-

qualitativa. Já no nível comparativo pode-se perceber algum grau de relação entre as respostas 

dos jornalistas representantes do jornal regional analisado e a qualidade do seu produto. A 

correlação ajudaria entender a força e significância dessa relação, para confirmar se há 

tendência de relação direta entre elas. Pelos dados verificados, acredita-se que sim. Esta é uma 

etapa que será executada em projetos futuros, uma vez que ao longo da duração desta pesquisa 

não foi possível concluir a análise de conteúdo de outros veículos ou de diferentes jornalistas 

do jornal analisado. 

Um detalhe importante não contemplado no processamento de dados do survey foi a 

atribuição de pesos específicos aos conjuntos de indicadores. Para esta etapa de análise do 

instrumento proposto e criação dos índices, julgou-se dispensável esta aferição. A atribuição de 
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pesos pode ser realizada a partir do referencial teórico ou pelos dados verificados. Como não 

há estudos que indiquem quais indicadores de precarização social do trabalho são mais 

relevantes ao trabalho dos jornalistas, nem quais elementos das escolhas editoriais impactam 

mais na qualidade, decidiu-se manter tudo com o mesmo peso (1). Pelos dados observados até 

aqui, acredita-se que as rotinas, seguidas pelo adoecimento, possuem mais impacto na 

configuração de precarização social dos jornalistas, do que recursos disponíveis e exposição a 

riscos.  

Do ponto de vista das escolhas editoriais, seria necessário promover ajustes no 

questionário para que fiquem mais claros quais os elementos que justificam as tomadas de 

decisão dos jornalistas: individual (valores pessoais), organizacional (normas da empresa) ou 

laboral (rotinas). Por se tratar de um modelo de análise que buscou contemplar a imprensa geral, 

percebe-se a necessidade de promover adaptações para estudos que busquem avaliar casos mais 

específicos – ou melhorar a estratificação dos resultados. Sugere-se oferecer uma divisão no 

questionário do survey conforme cada perfil de trabalhador por: tipo de vínculo, modelo de 

negócio, tipo de mídia. Cada um desses três grupos apresenta subgrupos que possuem 

especificidades importantes, como o tipo de ambiente laboral e pagamento dos equipamentos 

usados, a relação com as audiências, práticas profissionais específicas de cada mídia, recursos 

financeiros e os elementos centrais que motivam a tomada de decisão. Isso ajudaria a melhorar 

a compreensão das diferentes formas de precariedade laboral e também entender como se dão 

as escolhas editoriais. Esta mesma sugestão pode ser aplicada ao Protocolo de Análise de 

Conteúdo.  

A partir dos resultados, verificou-se a potencialidade de se realizar um estudo 

representativo em nível nacional (e por que não, comparado com outros países?) para investigar 

o nível geral de precariedade laboral e desempenho do trabalho. Há também a necessidade de 

se avançar na compreensão da precarização laboral e seus reflexos sobre a qualidade em 

diferentes tipos de mídia e arranjos jornalísticos. Em uma prospecção mais ambiciosa, seria 

possível fazer a análise de correlação com o conteúdo em diferentes mídias considerando as 

diferenças socioculturais de cada região. No Brasil, por exemplo, esta estratificação parece 

pertinente devido as suas dimensões continentais e diferenças socioculturais bastante 

demarcadas. A metodologia de análise poderia seguir a mesma utilizada em estudos 

comparativos entre países. 

Além disso, há a possibilidade de se avançar as análises para estudos de trajetória com 

a implementação de entrevistas em profundidade, por exemplo, em um grupo reduzido de 
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participantes do survey a fim de entender em detalhes sua realidade laboral, carreira e tomadas 

de decisão, e como isso se reflete no produto que ele desenvolve.  Também se observou 

pertinente entender até que ponto a satisfação está relacionada com o trabalho desenvolvido. 

Os resultados apresentados no questionário se apresentam bastante pertinentes, porém, 

ambíguos. Ao mesmo tempo que a autoavaliação sobre o trabalho atual aparece como 

relativamente boa, as expectativas para o futuro não acompanham a mesma nota. É preciso 

verificar quais os elementos da vida do trabalhador impactam mais em sua satisfação, e quais 

os valores que eles julgam mais relevantes no ambiente laboral. Apesar de um cenário 

considerado bastante precário, percebe-se uma satisfação boa.  

Outro aspecto verificado diz respeito à chamada “masculinização” do jornal regional 

analisado. Este dado levantou o questionamento: uma mídia mais conservadora tende a ter, 

além do discurso mais machista, uma equipe mais masculina? A composição verificada da 

equipe contrapõe os estudos que indicam a tendência de feminização do jornalismo. A partir 

disso pode ser verificado veículos mais e menos conservadores e avaliar a voz de quem produz 

a notícia, bem como o papel da mulher em um contexto de alta rotatividade e precarização 

laboral. 

Por fim, durante o desenvolvimento deste estudo, duas questões latentes margearam 

todo o processo: 1) até que ponto é possível garantir maior qualidade jornalística em uma 

sociedade que privilegia a instantaneidade e, de alguma forma, se organiza cada vez mais 

através de guetos informativos? 2) além disso, se o nível de precariedade laboral é alto na 

indústria formal, como ele se dá nos novos arranjos midiáticos e até que ponto eles conseguem 

garantir a qualidade editorial em estruturas com baixo investimento financeiro em uma 

sociedade que tem o neoliberalismo como razão do mundo?  

Estas duas questões abrem caminho para novos estudos relacionando a precarização 

do trabalho e a qualidade jornalística. Há vários pesquisadores no Brasil dedicados a entender 

novas formas de financiamento, modelos de negócio e de estruturação das novas iniciativas 

jornalísticas. Mas se as condições laborais se apresentam deficitárias, por mais que exista uma 

militância em favor do papel social do jornalismo, a sobrevivência e a qualidade de vida dos 

jornalistas podem ser afetadas. Portanto, verificar esta questão pode auxiliar a encontrar 

respostas para uma atividade jornalística de mais qualidade e com melhores condições de 

trabalho. Segue-se a linha de argumentação de Gollmitzer (2019, p. 28, tradução nossa), que 

pontua a necessidade de avançar os estudos sobre o jornalismo para além dos papeis já 
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convencionados, abrindo espaço para os novos atores e estruturas que surgem (e também para 

verificar a relação entre precarização e qualidade da informação jornalística). “O que sabemos 

sobre jornalistas hoje – sobre treinamento, habilidades, visões de mundo, percepções de papéis 

e ideais profissionais – continua sendo moldado principalmente pelas perspectivas de jornalistas 

que trabalham em situações privilegiadas e seguras de emprego”. 

Por fim, a própria conclusão do trabalho originou um novo caminho de 

prosseguimento da pesquisa: como se dá a relação entre condições de trabalho e jornalismo de 

inovação? A exigência de maior especialização dos profissionais garante melhores salários e 

condições laborais?   
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Ao selecionar a opção CONCORDO eu dou o meu Consentimento Livre e Esclarecido 

para participar como voluntário (a) do projeto de pesquisa "Condições de trabalho dos 

jornalistas e seus reflexos sobre a qualidade da informação veiculada para a sociedade", sob a 

responsabilidade da pesquisadora Janara Nicoletti, doutoranda do Programa de Pós-Graduação 

em Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, sob a orientação do professor Dr. 

Jacques Mick. Assim, estou ciente de que: 

•  O objetivo geral é investigar as condições de trabalho dos jornalistas brasileiros e 

seus reflexos sobre a informação veiculada para a sociedade. Para isso, este questionário 

contempla questões sobre rotinas profissionais, ergonomia, violência na prática profissional, 

processos de produção e questões relacionadas à qualidade jornalística e autonomia 

profissional. Entende-se que a função jornalística possui um importante papel social e as 

pressões exercidas sobre o profissional podem se refletir na qualidade do seu desempenho e no 

produto. 

•  Sua participação será por meio do preenchimento do questionário online que será 

aberto após você aceitar sua participação, selecionando a opção CONCORDO abaixo, no qual 

serão abordadas situações referentes ao seu dia a dia no trabalho. Por conta disso não há 

qualquer risco físico para o participante. Podem ocorrer casos em que lembranças 

desconfortáveis surjam durante as respostas. 

•  Sua identidade será preservada, assim como a da instituição na qual trabalha. Para 

garantir o anonimato, suas respostas serão analisadas de forma agrupada junto com o conjunto 

de respostas de todos os participantes. Nomes ou quaisquer dados de identificação serão 

ocultados durante a análise e divulgação dos resultados. Os formulários de respostas não serão 

anexados em qualquer publicação decorrente deste estudo. 

•  Os dados agrupados serão relacionados e descritos na tese em questão, atividades 

pedagógicas, artigos científicos e participação em eventos ou palestras, respeitando os limites 

da ética e do proceder científico íntegro e idôneo. 
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•  Sua participação é voluntária. Você tem ciência de que não estão previstos 

ressarcimentos financeiros decorrentes da participação na pesquisa e também está isento (a) de 

qualquer ônus financeiro. O único investimento será o tempo dispensado. 

•  A pesquisa também contará com análise de conteúdo de alguns veículos. 

•  Mais informações: janarant@gmail.com ou +5548996138763. 
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APÊNDICE B - CODEBOOK 

Questionário survey aplicado por meio de formulário online durante fase piloto da pesquisa (documento 
adaptado do instrumento utilizado no pré-teste) 

Variável  Pergunta Tipo Codificação  

1  Estado Nominal 

1 = Santa 
Catarina 
2 = Rio Grande 
do Sul 
3 = Paraná 
4 = São Paulo 
5 = Minhas 
Gerais 
6 = Rio de 
Janeiro 
7 = Distrito 
Federal 
8 = Espírito 
Santo 
9 = Rondônia 
10 = Bahia 
11 = Mato 
Grosso do Sul 

2  Por favor, digite o nome da cidade e estado em que você trabalha Nominal texto 

3  Quantos trabalhos diferentes você possui regularmente? Ordinal 

1 = 1 trabalho 
2 = 2 trabalhos 
3 = 3 trabalhos 
4 = 4 trabalhos 
5= 5 trabalhos 
6 = 6 ou mais 
trabalhos 
7 = Sou 
freelancer  

4  

Considerando o seu principal trabalho jornalístico, qual é o tipo de 
vínculo que você possui? (Por trabalho principal, considere aquele 
que representa sua principal fonte de renda.) Nominal 

Autônom@ = 1 
Freelancer = 2 
MEI = 3 
Pessoa jurídica 
= 4 
Cooperad@ = 5 
CLT = 6  
Concursad@ = 7 

5  

Por favor, digite o nome da empresa do seu trabalho principal 
(aquele que corresponde à sua principal fonte de renda). Essa 
informação não será divulgada, nem descrita na tese. O dado 
ajudará a agrupar as respostas por tipo e perfil de mídia, e a definir 
veículos para a etapa de análise de conteúdo do produto. Nominal texto 

6  Indique, por favor, qual o tipo de mídia do seu trabalho principal. Nominal 

Online = 1  
Jornal = 2 
Rádio = 3 
Televisão = 4 
Revista = 5 
Fora da mídia = 
6 
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7  
Qual o cargo oficial que você ocupa na instituição considerada seu 
trabalho principal? Nominal 

Repórter = 1 
Editor (a) = 2 
Produtor (a) =3 
Repórter 
especial = 4 
Apresentador (a) 
=5  
Locutor (a) = 6 
Entrevistador (a) 
= 7  
Diretor de 
redação =8 
Chefe de 
redação = 9 
Jornalista de 
dados = 10  
Revisor (a) =11 
Fotojornalista = 
12 
Cinegrafista = 
13 
Gestor (a) de 
redes sociais = 
14 
Freelancer = 15 
Colaborador = 
16 
Proprietário e/ou 
sócio = 17 
Chefe de 
reportagem = 18 
Eitor chefe = 19 
Redator = 20 
Arquivista 
pesquisador = 
21 
Editor 
wxwcutivo = 22 
Outro 23 
colunista 24 

8  

Há quanto tempo você trabalha na instituição considerada seu 
trabalho principal? (Se for freelancer, há quanto tempo esta função 
é o seu principal trabalho?) Nominal 

menos de 6 
meses = 0 
até 1 ano = 1  
até 2 anos = 2 
até 3 anos = 3 
até 4 anos = 4 
até 5 anos = 5 
até 6 anos = 6 
até 7 anos = 7 
até 8 anos = 8 
até 9 anos = 9 
até 10 anos = 10 
11 a 15 anos = 
11 
16 a 20 anos = 
12  
21 a 25 anos = 
13 
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26 a 30 anos = 
14 
31 anos ou mais 
= 15 

9  
Quantos jornalistas atuam na instituição considerada seu trabalho 
principal? (Por favor, responda mesmo que seja só você.) Nominal 

Só eu = 0 
1 a 5 = 1 
6 a 10 = 2 
11 a 15 = 3 
16 a 20 = 4 
21 a 30 = 5 
31 a 40 = 6 
41 a 50 = 7 
51 a 60 = 8 
61 a 100 = 9 
mais de 100 = 
10 

10  
Qual sua remuneração média líquida mensal considerando todos os 
seus trabalhos jornalísticos? Nominal 

até R$ 998 = 1  
R$ 999 a R$ 
1996 = 2 
R$ 1997 a R$ 
2994 = 3 
R$ 2995 a R$ 
3992 = 4 
R$ 3993 a R$ 
4990 = 5 
R$ 4991 a R$ 
5988 = 6 
R$ 5989 a R$ 
6986 = 7 
R$ 6987 a R$ 
7984 = 8 
R$ 7985 a R$ 
8982 = 9 
R$ 8983 a R$ 
9980 = 10 
R$ 9981 a R$ 
10978 = 11 
R$ 10979 a R$ 
11976 = 12 
R$ 11977 a R$ 
12974 = 13 
R$ 12975 a R$ 
13972 = 14 
R$ 13973 a R$ 
14970 = 15 
R$ 14971 a R$ 
15968 = 16 
R$ 15969 a R$ 
16966 = 17 
R$ 16967 a R$ 
17964 = 18 
R$ 17965 a R$ 
18962 = 19 
R$ 18963 a R$ 
19960 = 20 
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mais de R$ 
19961 = 21 

11  
Sua remuneração média líquida mensal é suficiente para sempre 
arcar com suas despesas mensais? Discreta 

Sim = 1 
Não = 0 

  
Como você avalia os recursos disponíveis no seu ambiente de trabalho? Classifique cada linha 
com a opção que melhor representa sua avaliação. 

12  Iluminação Discreta 

Péssimo = 0 
Ruim = 1 
Razoável = 2 
Bom = 3 
Muito bom = 4 

13  Espaço entre as estações de trabalho Discreta 

14  Conforto e ergonomia de mesas e cadeiras Discreta 

15  Desempenho de computadores e teclado Discreta 

16  Softwares necessários para o desenvolvimento de minhas atividades Discreta 

17  
Equipamentos que utilizo (câmeras fotográficas, impressoras, 
gravadores etc) Discreta 

18  Climatização do ambiente de trabalho Discreta 

19  
Veículos (meios de transporte) usados pela equipe do jornalismo para o 
trabalho Discreta 

  

Considerando a influência da infraestrutura física do seu trabalho no desenvolvimento das 
suas atividades diárias, como você avalia os intens abaixo? Classifique cada linha com a opção 
que melhor representa sua avaliação. 

20  
Já cometi erros por problemas relacionados à infraestrutura disponível 
no meu ambiente de trabalho Discreta 

Sempre = 0 
Com frequência 
= 1 
Às vezes = 2 
Raramente = 3 
Nunca = 4 

21  
Tenho dificuldade para desenvolver minhas atividades de forma 
satisfatória por falta de recursos necessários Discreta 

22  Perco trabalhos por problemas em equipamentos ou softwares Discreta 

23  
As escolhas e decisões que tomo são influenciadas pela infraestrutura 
disponível Discreta 

24  Você já adoeceu em decorrência de sua atividade profissional? Discreta 
Não = 1 
Sim = 0 

  
Na sua prática profissional você está exposto a algumas das situações abaixo (considere mais 
de uma vez por mês). Classifique cada linha com a opção que melhor representa sua condição. 

25  Áreas de conflito armado Discreta 

Sempre = 0 
Com frequência 
= 1 
Às vezes = 2 
Raramente = 3 
Nunca = 4 

26  Áreas de conflitos por terra Discreta 

27  Áreas de risco ambiental (deslizamentos, colapsos de edifícios etc) Discreta 

28  Violência verbal Discreta 

29  Violência moral Discreta 

30  Violência física Discreta 

31  Violência sexual Discreta 

32  Ameaças/intimidação de agentes de forças de segurança Discreta 

33  Ameaças/intimidação de integrantes de grupos ou facções criminosos Discreta 

34  Ameaças/intimidação a seus familiares Discreta 

  
Você recebe algum tipo de suporte ou proteção da instituição na qual desempenha seu 
trabalho principal? Qual? (Indique Sim ou Não) 
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35  Jurídico Discreta 

Não = 0 
Sim = 1 

36  Psicológico Discreta 

37  
Equipamentos de segurança de trabalho (adequado com a situação de 
risco em que atua) Discreta 

38  Seguranças Discreta 

39  Fisioterápico/ortopédico Discreta 

40  Plano de saúde Discreta 

  
Por favor, assinale todas as funções que você desenvolve normalmente ou com recorrência na 
instituição considerada seu trabalho principal. 

41  Repórter Discreta 

Não = 0 
Sim = 1 

42  Editor (a) Discreta 

43  Produtor (a) Discreta 

44  Repórter especial Discreta 

45  Apresentador (a) Discreta 

46  Locutor (a) Discreta 

47  Entrevistador (a) Discreta 

48  Diretor de redação Discreta 

49  Chefe de redação Discreta 

50  Jornalista de dados Discreta 

51  Revisor (a) Discreta 

52  Fotojornalista Discreta 

53  Cinegrafista Discreta 

54  Gestor (a) de redes sociais Discreta 

55  Monitoramento de redes sociais Discreta 

56  Produção de conteúdo para redes sociais Discreta 

57  Planejamento de projetos editoriais Discreta 

58  Coordenação de equipe Discreta 

59  Atividades administrativas Discreta 

60  Outro Discreta 

61  Quantas horas você trabalha em média, por dia? Discreta 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
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13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 (20 ou mais) 

62  

Qual é a média de conteúdos jornalísticos em que você trabalha em 
um dia normal de atividade? (Selecione a opção que melhor 
represente sua realidade.) Discreta 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 (16 ou mais) 

63  
Quantas folgas você faz em um mês de trabalho, em média? 
Considere 24h de descanso ininterruptas. Discreta 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

64  

Nos últimos 12 meses (ou no tempo em que está, se for menos), o 
número de pessoas na equipe de jornalismo do seu trabalho 
principal: Discreta 

Diminuiu = 0 
É o mesmo = 
0,50  
Aumentou = 
1,00 

65  

Como você avalia a intensidade do seu trabalho principal, 
considerando os últimos 12 meses (ou no tempo em que está, se for 
menos): Discreta 

Aumentou = 0 
Continua a 
mesma = 0,50 
Diminuiu = 1,00 

  Com relação a sua escala de trabalho: 

66  É comum fazer hora-extra 

Discreta 
Sim = 0 
Não = 1,00 67  Mudanças de turnos de trabalho são frequentes 

  
No período em que está fora do seu horário de expediente ou durante folgas, você: (Escolha as 
opções que melhor representem seus hábitos.) 

68  Fica em contato com a redação para finalizar trabalhos 

Discreta 

Sempre = 0 
Com frequência 
= 1 
Às vezes = 2 

69  
Faz contato com a redação para enviar pautas ou informações 
importantes 

70  Se comunica com fontes ou assessores por meio de redes sociais 
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71  Interage com fontes e assessores por meio do WhatsApp 
Raramente = 3 
Nunca = 4 

  
Sobre a apuração das pautas, como você classifica as seguintes afirmações considerando a sua 
prática profissional: 

72  
Maior parte do conteúdo que apuro/edito é sugerido por terceiros 
(assessorias, agências de notícias, sites institucionais) 

Discreta 

Sempre = 0 
Com frequência 
= 1 
Às vezes = 2 
Raramente = 3 
Nunca = 4 

73  
Informações oficiais de empresas/organizações/governos são publicadas 
sem rechecagem 

74  
É comum as entrevistas serem feitas por telefone, e-mail, redes sociais 
ou WhatsApp 

75  É comum fazer coberturas à distância ao invés de mandar equipe in loco 

76  
É comum não ter condições ou tempo suficiente para fazer a checagem 
do jeito que a pauta requer 

  
Sobre as fontes citadas nas matérias ou reportagens, como você classifica as seguintes 
afirmações considerando a sua prática profissional: 

77  Priorizo fontes oficiais por considerá-las as mais importantes 

Discreta 

Sempre = 0 
Com frequência 
= 1 
Às vezes = 2 
Raramente = 3 
Nunca = 4 

78  
Entre facilidade de acesso e relevância/autoridade da fonte priorizo a 
primeira opção 

79  
Prefiro quando a fonte envia materiais prontos, como depoimentos, 
vídeos ou citações, e não é preciso fazer entrevista 

80  
Estudos e pesquisas divulgados são transformados em matérias sem 
consultar outras fontes 

81  

O equilíbrio das fontes que cito nas minhas matérias (ou as quais 
edito/produzo) segue o tempo disponível para apuração, ao invés da 
profundidade ou diversidade necessárias 

  
Sobre o processo de redação e edição, como você classifica as seguintes afirmações 
considerando a sua prática profissional: 

82  O tempo necessário para produzir e editar cada conteúdo é insuficiente 

Discreta 

Sempre = 0 
Com frequência 
= 1 
Às vezes = 2 
Raramente = 3 
Nunca = 4 

83  
Caso faltem informações relevantes ou fontes essenciais, as razões disso 
não ficam explicitamente expostas nos conteúdos 

84  
É comum perceber erros de digitação, construção textual, edição no 
conteúdo produzido e já divulgado 

85  
Erros de informação publicados/veiculados demoram para serem 
corrigidos ou nem o são 

86  Valores e princípios éticos da profissão nem sempre são seguidos 

87  A edição é feita pelos próprios repórteres 

88  A publicação é feita pelos próprios repórteres 

89  

A instituição considerada seu principal local de trabalho na 
imprensa possui manual de redação ou algum tipo de documento 
com orientações prática profissional ou estilo? Você o segue? Discreta 

Não = 0 
Não possui = 
0,50 
Sim = 1 

  
Com relação à sua autonomia, como você classifica as seguintes afirmações considerando a 
sua prática profissional: 

90  Escolher as pautas em que você irá trabalhar 

Discreta 

Nunca = 0 
Raramente = 1 
Às vezes = 2 
Com frequência 

91  Escolher qual o ângulo irá dar nas pautas a serem trabalhadas 

92  Escolha das fontes que irá citar nas matérias produzidas 
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93  Para controlar e gerenciar seu próprio trabalho 
= 3 
Sempre = 4 

  
Com relação às influências sobre sua tomada de decisão sobre o que fazer e como cobrir, 
como você avalia os seguintes atores: 

94  Gestores/donos 

Discreta 

Sempre = 0 
Com frequência 
= 1 
Às vezes = 2 
Raramente = 3 
Nunca = 4 

95  Fontes 

96  Anunciantes 

97  Assessores de imprensa 

98  Políticos ou seus representantes 

  Como você avalia sua aptidão para o cargo que desempenha hoje no seu trabalho principal? 

99  Sinto-me despreparad@ para as funções que desempenho 

Discreta 

Sempre = 0 
Com frequência 
= 1 
Às vezes = 2 
Raramente = 3 
Nunca = 4 

100  
Não sou suficientemente treinad@ para utilizar todos os equipamentos e 
softwares necessários 

101  
Desempenho atividades que estão fora do escopo da função para a qual 
fui contratad@ 

102  
Tenho dificuldades em me manter atualizad@ e aprimorar as 
habilidades necessárias 

  Com relação ao seu desempenho e satisfação profissional, avalie: 

103  Você se sente satisfeito com o trabalho que desenvolve? 

Discreta 

Nunca = 0 
Raramente = 1 
Às vezes = 2 
Quase sempre = 
3 
Sempre = 4 

104  Ele está adequado com suas expectativas profissionais? idem ao de cima 

105  Há quanto tempo você trabalha como jornalista? Ordinal 

menos de 1 ano 
= 0 
1 ano = 1  
2 anos = 2 
3 anos = 3 
4 anos = 4 
5 anos = 5 
6 anos = 6 
7 anos = 7 
8 anos = 8 
9 anos = 9 
10 anos = 10 
11 a 15 anos = 
11 
16 a 20 anos = 
12  
21 a 25 anos = 
13 
26 a 30 anos = 
14 
31 anos ou mais 
= 15 

106  Qual o nível de escolaridade mais alto que você possui? Nominal 

Fundamental 
completo = 1 
Médio completo 
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= 2 
Superior 
cursando = 3 
Superior 
completo = 4 
Especialização = 
5 
Mestrado = 6 
Doutorado = 7 

107  Qual a sua idade? Nominal 

15 a 19 = 1 
20 a 24 = 2 
25 a 29 = 3 
30 a 34 = 4 
35 a 39 = 5 
40 a 44 = 6 
45 a 49 = 7 
50 a 54 = 8 
55 a 59 = 9 
60 - 64 = 10 
65 - 69 = 11 
70 - 74 = 12 
75 ou mais = 13 

108  Qual o seu gênero? Nominal 

Feminino = 1 
Masculino = 2 
Transgênero = 3 

109  Qual sua raça / cor? Nominal 

Branca = 1 
Preta = 2 
Parda = 3 
Amarela = 4 
Indígena = 5 
Não declarada = 
6 

110  Qual sua situação civil? Nominal 

Solteir@ = 1 
União estável = 
2 
Casad@ = 3 
Separad@ = 4 
Divorciad@ = 5 
Viúv@ = 6 

111  
Por favor, indique seu nome completo. Esta informação é optativa e 
apenas para conferência de dados. Não será utilizada. Nominal 

--------------------
- 

112  

Por favor, indique seu e-mail de contato. A informação não será 
divulgada. É para controle e validação dos dados. Caso não se sinta à 
vontade é só clicar em "finalizar". Nominal 

--------------------
- 
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APÊNDICE C – BANNER DE DIVULGAÇÃO DO SURVEY 
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APÊNDICE D – PROTOCOLO DE ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

Observação: essa é a versão inicial do instrumento, que foi adaptada durante a análise dos dados por se julgar 
necessário incluir novas variáveis. Todas estão no anexo com os dados do survey 

 
Perguntas para o produto e 
conteúdo (unidades temáticas) 

Tipo de 
variável Valor 

 Nº de páginas ordinal quantidade 

 
Número de seções de notas de 
colunistas ordinal quantidade 

 
Número de artigos de opinião - 
exclui-se editorial e cartas ao leitor ordinal quantidade 

 

Destaques de capa: quantidade 
notícias ou notas. exclui-se artigos 
de opinião ou colunistas ordinal quantidade 

 Destaques de capa assinados ordinal quantidade 

 
Erros em capas/chamadas capa 
(exclui-se repetição de palavras)? binária sim/não  

 

Número de conteúdos jornalísticos: 
matérias, notas. reportagens 
(exclui-se colunistas com notas 
informativas) ordinal quantidade 

 
Número de matérias assinadas por 
jornalistas da redação por edição ordinal quantidade 

 
Conteúdos jornalísticos de 
terceiros? agências de notícias etc ordinal quantidade 

EDIÇÃO 
Quantidade de conteúdos 
publieditorial ordinal quantidade 

 
Matérias com dois ou mais 
repórteres ordinal quantidade 

 
Número de repórteres que assinam 
mais de uma matéria ordinal quantidade 

 Presença de seção de erratas? binária sim/não 

 Possui ombudsman? binária sim/não 

 Nº erratas e tipos de erros citados ordinal quantidade 

 Infografia presente? binária sim/não 

 Reportagem presente? binária sim/não 

 Investigação presente? binária sim/não 

 Fotos: total ordinal quantidade 

 Fotos: equipe jornal ordinal quantidade 

 Fotos: agências de notícias ordinal quantidade 

 
Fotos: sem créditos ou indicação de 
fonte binária sim/não 

MANCHETE  Assinada? binária sim/não 
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Traz o contexto: fatores-chave, 
causais, backgound, 
desdobramentos nominal sim/não/parcial 

 
Lead e sublead respondem aos 6 
w? binária sim/não 

 Quantidade de fontes citadas ordinal numeral ordinal 

 Tipo de fonte predominante nominal 
documentais, primárias, especialistas, oficiais, 
testemunhais, institucionais 

 
Fontes são somente ilustrativas? 
(para ratificar posição do veículo) nominal sim, não, parcial 

 
Presença de dados com fontes não 
informadas binária sim/não 

 
Presença de pontos de vista 
diversos (controvérsia) binária sim/não 

 Diversidade de gênero das fontes nominal masculino/feminino/transgênero 

 

Presença de diferentes estratos 
sociais binária sim/não 

Origem dos dados que motivaram a 
matéria:  nominal 

investigação, suíte, coletiva, redes sociais, 
agências, estudos etc, entrevista, release, lei, 
dados oficiais 

Tipo de dados utilizados 
predominantes nominal 

primários (entrevistas, coletivas), secundários 
(estudos, declaração, nota, redes sociais, lei, 
dados oficiais) 

Tipo de cobertura:  nominal 
telefone, e-mail, in loco, cobertura, não é 
possível precisar 

 Erros digitação corpo do texto ordinal quantidade 

 
Manchete: erros digitação e 
gramaticais binária sim/não 

 Conteúdo incompleto binária sim/não 

 Informações dúbias binária sim/não 

 Problemas na sintaxe das frases binária sim/não 

 Fotografias: autoria (do jornal)  binária sim/não/terceiros  

 Fotografias: erros em legendas binária sim/não 
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APÊNDICE E – DESCRIÇÃO DO PRÉ-TESTE 

 

Visão geral do instrumento da pesquisa no pré-teste 

 
No total, 131 variáveis divididas em 42 questões obrigatórias compuseram o 

instrumento de coleta de dados inicial aplicado no pré-teste. Após tratamento dos dados, 76 

foram selecionadas, agrupadas e normalizadas. Este processo deu origem a 19 variáveis gerais 

utilizadas para compor três índices: Condições de trabalho (composto pelas variáveis referentes 

aos indicadores: vencimentos, carga e ambiente de trabalho); Desempenho (formado por 

indicadores do grupo práticas profissionais) e Satisfação, indicador destacado do grupo práticas 

profissionais por falta de aderência com os outros do mesmo grupo. Eles são representados por 

uma escala numérica entre zero e um, a qual qualifica cada dimensão por meio de uma “nota”, 

que indica pior ou melhor condição de trabalho, desempenho e satisfação. 

As questões que compõem o survey seguiram a ordem dos indicadores presentes na 

matriz unificada. O questionário é composto especialmente por questões binárias, com 

respostas sim ou não (0 e 1), e perguntas matriz para que seja indicada a frequência de cada 

afirmação apresentada (0 a 4 representando avaliação entre pior e melhor para cada item 

apresentado). Algumas variáveis nominais qualitativas foram incluídas para permitir uma 

análise mais detalhada de determinados fenômenos não quantificáveis.  

A partir disso, é feita a análise Coeficiente de Correlação de Pearson dos três 

índices. Com isso, além de determinar uma visualização numérica dos dados é possível 

entender se o conjunto possui tendência de precarização das condições de trabalho e como isso 

se relaciona com os índices de desempenho profissional e satisfação com o trabalho.  

Para testar se o modelo proposto acima realmente oferece condições de atender ao 

objetivo geral proposto foi aplicado um pré-teste com um pequeno grupo de jornalistas. O 

número reduzido de participantes não garantiu resultados generalizáveis, muito menos 

probabilísticos, mas foi essencial para refinar o modelo de análise. Ele foi usado para 

determinar a forma como se daria o agrupamento de variáveis, quais seriam excluídas ou 

mantidas, e quais ajustes seriam necessários fazer no questionário final da próxima fase, o 

piloto, e no tratamento dos dados.  
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Saneamento dos dados 

 
Primeiro, as variáveis foram nomeadas e numeradas conforme os grupos existentes na 

matriz de indicadores de qualidade formulados para a tese. Para facilitar a identificação das 

variáveis pertencentes a cada dimensão, tanto no Excel, quanto no PSPP, determinou-se que a 

numeração das variáveis seguiria ordem crescente (0,1,...15,...125) precedida pela sigla 

correspondente a sua categoria (TABELA 1). 

 
Tabela 1 - Siglas criadas para nomear as variáveis do pré-teste, correspondendo a cada 

subgrupo de indicador 
Variável Dimensão Grupo na matriz de indicadores 

D dados demográficos GRUPO 1 

RE recursos e ergonomia 

GRUPO 2 

RA risco à vida (segurança/saúde) 

CT carga de trabalho (jornada) 

PE produção editorial 

GRUPO 3 

A autonomia profissional 

S satisfação com o trabalho 
Fonte: Elaboração nossa a partir da matriz unificada de indicadores e organização dos dados 

 
Em seguida, ocorreu a fase de organizar e saneamento do questionário. Ele foi primeiro 

editado no Excel, codificado conforme códigos pré-determinados para cada variável e então 

importado para o software livre PSPP (um genérico do SPSS). Neste sistema foram rodados 

testes de confiabilidade. As questões quantitativas passaram pelo índice de Alfa de Cronbach 

e, num primeiro momento, apresentaram várias questões divergentes do conjunto. Todas com 

baixa aderência ao conjunto foram excluídas da análise piloto. Também foram removidas as 

questões repetidas ou com interpretação dúbia. Assim, de 131 variáveis o questionário 

analisado ficou com 125 e, após análise das escalas, 90. Das quais 14 são dados demográficos 

com variáveis nominais qualitativas.   

 

Adaptação de escalas e exclusão de variáveis 

 
O questionário era formado por questões de múltipla escolha, binárias e blocos de 

frequência, com natureza qualitativa (numerais e ordinais) e quantitativa (escalares). Essa 

diversidade gerou a necessidade de rever cada variável considerada válida no teste de 
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confiabilidade. Foram mantidas na análise final apenas aquelas que puderam ser normalizadas 

e agrupadas em índices, para facilitar a interpretação dos dados e as análises de correlação 

objetivadas. No total, 76 variáveis compuseram o quadro geral de análise que foram codificadas 

conforme a escala já pré-definida na formulação do questionário: 0 a 4, onde 0 representa 

“melhor ou sempre” e 4, “péssimo ou nunca”, e depois normalizadas para 0 a 1. As binárias 

seguiram a mesma lógica: 0 e 1 (sim ou não).  

Nesta etapa observou-se que três blocos de variáveis de frequência (Recursos (RE, 

Redação e Correção e Autonomia), estavam com variação oposta à escala geral. Elas foram 

recodificadas para não gerar prejuízo devido os valores invertidos (Antes: 4 - muito bom e 0 

péssimo; depois de recodificada: 4 péssimo e 0 muito bom).  

Outra adaptação necessária ocorreu na variáveL RA56 Tipo de suporte recebido. Era 

uma questão de múltipla escolha, portanto, as marcadas indicavam sim e as não marcadas 

indicavam não. Ao começar a trabalhar as normalizações para formação do índice de condições 

de trabalho se percebeu que seria mais efetivo considerar todas as alternativas, não apenas as 

selecionadas. Assim, no Excel foram listadas todas as opções -- Jurídico (RA56a); Psicológico 

(Ra56b); Eqpto segurança (RA56c) e Seguranças (RA56d) e, conforme a resposta de cada 

indivíduo, indicado sim ou não. Para que a escala fosse respeitada, decidiu-se 0=Sim; 1=Não, 

quanto maior a pontuação, menos suporte recebido da empresa. As somas foram normalizadas 

e mantidas na formação do índice geral.  

O mesmo procedimento ocorreu com a variável RA55 Onde está mais expost@ a 

riscos. Havia as opções de escolha por caixa de seleção -- no trabalho, fora do trabalho e nos 

dois lugares. Assim, foi aberta uma tabela agregada que resultou nas variáveis Dentro (RA55a) 

e Fora do trabalho (RA55b). Conforme a resposta de cada indivíduo foi colocado Sim ou Não. 

Quando havia dois Sim, significa risco nos dois lugares. Assim, a escala ficou como: 0=Não e 

1=Sim, quanto maior pontuação somada, exposição a risco em mais lugares. Por não saber 

como pesar estes valores, a variável foi desagregada e retirada da formação geral do índice. 

Agora compõe o quadro de variáveis para interpretação dos resultados.  

No caso das variáveis RA35 a RA44, elas foram excluídas totalmente por serem 

repetidas. Questionavam a mesma coisa da RA55 que pareceu mais coerente com o objetivo da 

questão. 

Outras variáveis indispensáveis para a formação do índice e que foram excluídas são 

a PE95 (Tipo de cobertura) e PE96 (Escolha das fontes). Ambas foram construídas como caixa 
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de seleção, na qual apenas uma opção pode ser selecionada. porém, é preciso buscar um índice 

que permita o entrevistado ponderar a frequência ou importância de cada escolha. Como não se 

trata de uma resposta capaz de excluir as demais em definitivo, estas duas questões foram 

retiradas da análise do piloto e, portanto, do índice geral. Porém, elas precisam ser 

incorporadas.  

Outra variável escolhida do mesmo grupo foi a PE123 Possui manual?. Após avaliar 

as outras duas questões agregadas: PE124 Sua equipe o segue? PE125Você o segue? Percebeu-

se que as duas últimas faziam mais sentido para o objetivo geral da pesquisa, dentro do Grupo 

Produto da matriz de indicadores, que formaram o índice Desempenho. Nos dois casos em que 

as pessoas disseram não existir manual, foi considerado que nem o entrevistado e nem a equipe 

o seguiam. Para fins de agrupamento e normalização, definiu-se os seguintes códigos para as 

respostas fornecidas pelos jornalistas: 0=Sim; 1=às vezes; 2=Não. Somadas, PE124 e PE125 

resultaram num valor máximo de 4, que significa ninguém segue manual algum. Os resultados 

foram normalizados e compuseram o índice geral.  

O último grupo saneado foi o Dados Demográficos. Devido a natureza dos dados, a 

maioria ficou fora do índice geral pois apresentam informações de contexto e que podem ser 

utilizadas para análises por classes de profissionais, gênero etc. Apenas Horas Contrtatadas 

(D12) Remuneração (D13) e Salário compatível (D14) foram mantidos pois puderam ser 

normalizados posteriormente. No primeiro caso, a variável formou uma nova variável ao se 

avaliar a intensidade do trabalho. Junto com a CT58 formou a variável 

Horas_adicionais_médias (V3). 

No segundo caso (D13), foi considerado o valor máximo indicado pela faixa salarial 

escolhida por cada respondente. O valor foi convertido ao número de salários mínimos, 

portanto, entende-se que aquele é a quantidade máxima de salários que ele recebe. Esta 

conversão não resultou em qualquer dano pois as faixas salariais respeitaram o valor do salário 

mínimo vigente em 2018. Esta foi uma estratégia para facilitar a escolha certa do salário.  

A terceira variável mantida no índice foi codificada respeitando as respostas dos 

jornalistas: 0=Sim; 1=Às vezes e 2=Não. Ao reavaliar esta variável se percebeu que não fazia 

sentido manter a resposta às vezes. A pergunta busca entender se a remuneração média mensal 

do emprego principal paga as despesas básicas do indivíduo, ou seja, se o seu trabalho lhe 

confere segurança financeira. Alguém que “às vezes” consegue quitar suas despesas básicas 

não tem segurança financeira e o salário não quita as despesas básicas todo mês. Assim, definiu-

se que a variável “às vezes” foi considerada como “não” paga sempre as despesas básicas. Desta 
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forma, a codificação final ficou como 0=Sim e 1=Não. No questionário final, a opção às vezes 

será excluída e a pergunta deixará mais explícito: paga sempre as despesas básicas mensais?. 

 
Inclusão de grupo 

 
Durante o processo de saneamento das questões a partir da coerência com o grupo de 

respostas, se observou que no Bloco Concorda-Discorda (CT66 a CT80), três questões estavam 

alinhadas entre si e traziam informações relevantes para a pesquisa, mas em outro contexto. 

CT73; CT78; CT80 formaram o bloco Capacitação e foram renomeadas como C73; C78; C80. 

É importante ressaltar que elas foram incluídas no questionário com este intuito, mas estavam 

no lugar errado, pois pertenciam ao Grupo Produto.  

Como foram destacadas de um bloco com variáveis escalares por frequência, a escala 

estava correta e foi possível mantê-las na composição do índice.  

 
Confiabilidade do questionário saneado 

 
Após esta etapa, foi feito novo teste de confiabilidade com as variáveis codificadas e 

ainda não normalizadas. Ele atingiu 0,86 na escala de Alfa de Chronbach, o que é considerado 

um resultado bom. Importante destacar que apenas as variáveis ordinais e escalares são aceitas 

neste teste. As nominais podem passar por outras análises, mas no momento não foram testadas 

por formarem o grupo demográfico ou poucas questões complementares que ficarão fora do 

índice geral.  

 
Razão entre variáveis  

 
O questionário foi formulado para oferecer algumas percepções sobre intensidade de 

jornada e carga de trabalho específicas para a profissão de jornalista brasileiro. Para tanto 

considera-se como jornada normal, 5h diárias. De acordo com o artigo 330 da Consolidação 

das Leis do Trabalho, esta jornada pode ser ampliada para até 7h diárias por meio de convenção 

ou em alguns casos específicos. Para avaliar se há cumprimento da legislação foi criada a 

variável D12 Hora contratada, na qual a maioria dos entrevistados indicaram trabalhar 8h por 

dia. Porém, com base em estudos de perfis profissionais e rotinas de jornalistas brasileiros, 

sabe-se que a média de horas trabalhadas destes profissionais pode extrapolar e muito estes 

valores, portanto, foi incluída a variável CT58 Horas trabalhadas.  
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Outro indicador importante sobre a jornada, o que ajuda a entender o equilíbrio entre 

tempo de trabalho e tempo livre, são as folgas mensais. Na variável CT59 Folgas é questionado 

o número de folgas semanais acumuladas por mês que cada indivíduo recebe. Além disso, a 

variável Ct64 quantas matérias trabalhou ontem e CT65 Qual a média de matérias por dia 

também incluem o grupo que ajuda a avaliar a carga de trabalho somada a outras.  

Estas destacadas aqui passaram por processos que buscaram a razão entre as variáveis 

para entender se, de fato, há uma carga maior de trabalho expressa em números de horas extras 

(adicionais) e na média de matérias por hora trabalhada (produtividade), e qual a relação entre 

dia de trabalho e dia livre, por meio das folgas.  

O primeiro foi formulado a partir da razão entre horas trabalhadas e horas contratadas. 

O resultado formou a variável V3 Hora_adicional_média, incluída no índice dentro do bloco 

Carga. 

A produtividade média também é um indicador importante pois pode ajudar a 

compreender a intensidade do trabalho específico do jornalismo e por cargo. Primeiro se 

procedeu com uma análise da razão entre CT64 (matérias ontem) e CT65 (média matérias por 

dia). No geral, a maioria manteve a média diária no dia anterior. Após avaliar a relevância da 

variável CT64, ela foi excluída da amostra.  

No caso da CT65 (média matérias por dia) buscou-se observar a relação dela com as 

horas trabalhadas (CT58) por meio do cálculo CT65 dividido por CT58. O resultado formou 

uma variável de produtividade média por dia trabalhado. Ela foi inserida na primeira rodada do 

índice de condições de trabalho, mas por apresentar aderência negativa ao grupo geral de 

variáveis, foi retirada. Apesar disso, os valores trazem informações importantes que podem ser 

analisadas individualmente para contribuir com a interpretação dos dados. A ideia é aprimorar 

esta análise para que ela esteja incluída no índice. 

Já a variável Folgas foi primeiramente incluída na formação do índice condições de 

trabalho e também por apresentar aderência negativa foi retirada. Percebeu-se aí que há um 

problema de análise: apenas o número de folgas não significa nada. É importante contrapô-lo 

ao número de horas contratadas, para saber se o contrato respeita a folga semanal, e depois as 

folgas efetivas em média, para ver se a lei é seguida ou em que medida ele é colocado em 

jornada superior ao considerado regular para esta categoria. A partir de um aprimoramento 

destes valores, talvez eles possam ser incluídos no índice geral. 
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Normalização e composição do índice final 

 
Para poder observar se há relação entre condições de trabalho e desempenho da prática 

jornalística, foi necessário reagrupar as variáveis normalizadas para formação de índices 

correlacionáveis para que os dados fossem mais tangíveis e testáveis. Hoje uma série de 

trabalhos debate as transformações do jornalismo e seus impactos em diferentes dimensões, 

entre elas a qualidade. Boa parte apresenta argumentos e embasamento teórico suficientes para 

relacionar estas duas dimensões, mas se desconhece estudos que demonstrem qual o grau desta 

relação -- se realmente existir. Segundo nosso piloto, sim, está presente e possui correlação 

alta.  

Após saneamento do questionário, procedeu-se com a normalização de todas as 

variáveis selecionadas para integrar os índices para que ficassem na mesma escala, entre 0 e 1. 

Todas as questões que não puderam ser normalizadas foram excluídas do grupo de variáveis 

que comporiam o índice final (TABELA 2). 
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Tabela 2 - Variáveis excluídas do pré-teste para composição dos índices 

Grupo matriz indicadores Variável excluída 

Demográfico 

Idade (D1) 

Gênero (D2) 

Raça (D3) 

Situação civil (D4) 

Escolaridade (D5) 

Tempo como jornalista (D6) 

 

Nº empregadores (D7) 

Vínculo (D8) 

Ramo empresa (D9) 

Cargo (D10) 

Alcance da empresa (D11) 

Tempo de empresa (D15) 

Quantos jornalistas trabalham na redação do seu emprego principal? (D16) 

Rotinas e práticas 
profissionais 

Onde risco ocorre: dentro (RA55a) 

Onde risco ocorre: fora (RA55b) 

Folgas semanais (CT59) 

Matérias no dia anterior (CT64) 

Produto 

Tipo de cobertura (PE95) 

Fontes utilizadas (PE96) 

Possui manual? (PE123) 

Fonte: Elaboração nossa 
 
Composição dos índices do pré-teste: condições de trabalho, desempenho e satisfação 

 
A composição dos índices finais se deu a partir dos seguintes agrupamentos de 

variáveis, que apresentaram Alfa de Cronbach de 0,77 e McDonalds’ Ômega de 0,86, 

conferindo uma boa confiabilidade aos dados (TABELA 3). 
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Tabela 3 - Variáveis que compuseram a modelagem inicial do modelo de análise proposto, 
durante o pré-teste 

 

 
Fonte: Elaboração nossa 

 
As 76 variáveis selecionadas resultaram em 19 variáveis agrupadas em blocos, 

seguindo o esquema acima.  Os índices gerais foram determinados a partir da média simples 

das variáveis agrupadas: Condições de trabalho (composto pelos subitens: vencimentos, carga 

e ambiente de trabalho); Desempenho (formado pelos grupos práticas profissionais e tomada 

decisão) e Satisfação, o qual representa a motivação pessoal e avaliação do próprio trabalho. 

A divisão anterior por blocos facilitou a visualização dos resultados e também permite gerar 

gráficos e análises sobre quais variáveis interferem mais em cada índice (o que não será 

detalhado aqui mas já foi testado). 

Por se tratarem de dimensões diferentes em que algumas variáveis importantes 

precisaram ser cortadas desta análise por conta da impossibilidade de normalização, optou-se 
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de precarização. Esta é a dimensão com pior nota geral. Mais da metade da amostra tem 

pontuação acima de 0,46, o que pode ser considerado um índice entre razoável e ruim. Os 

indicadores de desempenho profissional a partir das escolhas editoriais indicadas seguem um 

resultado parecido. Já o índice satisfação aparece com melhor resultado, com quase 10 pontos 

de diferença dos outros dois (FIGURA 2). 

 

Figura 2 - Índice agrupado com a média de pontuação dos sete participantes 
 

 
Fonte: Elaboração nossa, a partir dos dados coletados no pré-teste 

 

Quando se observa o coeficiente de correlação de Pearson entre condições de trabalho 

e desempenho percebe-se que há correlação positiva de 0.667, ou seja, quanto pior a condição 

de trabalho, pior o desempenho. Já o nível de satisfação comparado ao desempenho tem alta 

correlação 0,840, o que apresenta possibilidade de a performance do trabalhador ter ainda mais 

influência no bem-estar geral do trabalhador. Assim, se observa que o ambiente laboral e o 

desempenho interferem de alguma maneira no nível de satisfação dos respondentes do pré-teste. 

Neste sentido, as condições de trabalho têm correlação com o desempenho do trabalhador e este 

com a satisfação.  
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Na média geral acumulada dos sete respondentes para cada índice, o satisfação aparece 

com melhor performance, com quase 10 pontos de diferença das outras duas dimensões. Porém, 

é necessário entender melhor se as variáveis que compõem o índice de satisfação realmente dão 

conta desta dimensão e, em caso positivo, buscar variáveis que mostrem o que faz esse índice 

ter um desempenho melhor na média geral.  

Seria necessário um corpus maior para tentar traçar qualquer inferência mais assertiva. 

Considerando o fato de ser uma amostra bastante reduzida e que representa veículos líderes do 

mercado catarinense na capital do estado, o fato de os três índices estarem mais próximos do 

meio da escala aponta para um cenário de precariedade e de desempenho regular.  

Este índice, desempenho, ficou prejudicado na análise porque foram excluídas duas 

questões muito relevantes durante o pré-teste: Tipo de apuração e fontes consultadas. Elas 

foram formuladas como caixa de seleção e não foi possível atribuir valores passíveis de serem 

normalizados, por isso foram retiradas da análise.  

Considerando as frequências de respostas, é verificado que maior parte dos 

respondentes opta por fazer a apuração por meio de um mix entre cobertura in loco e meios 

digitais ou telefone, refutando opções de trabalho mais centradas em coberturas sem interação 

direta listadas como opção. Porém, não dá para saber qual o peso de cada componente desse 

“mix” de cobertura. Logo, a questão foi invalidada.  

Por sua vez, “tipos de fontes consultadas” indica que 57,1 % faz a escolha pela 

relevância e pluralidade de vozes, mas outros 42,9% definem suas fontes por outras variáveis, 

como tempo disponível. Assim, é preciso aprimorar para que ele seja válido e seja possível 

extrair a frequência ou importância para cada item na avaliação dos respondentes. Por enquanto 

a alternativa é apresentar pesos de 0% a 100% para frequência de uso/contato. Assim, daria 

para ponderar as notas, normalizar e conseguir um dado padronizado aos demais. 

Neste momento não houve um agrupamento geral dos três índices pois foi necessário 

adequar o questionário e avaliar com mais detalhamento os pesos e variáveis para cada questão 

a fim de garantir maior conformidade dos dados (realizado na fase piloto). Como prova de 

conceito, desenvolveu-se um exemplo de como ficaria um índice unificado sobre condições de 

trabalho e prática profissional dos jornalistas analisados. Nesta amostra de sete pessoas já foi 

possível inferir que o nível de qualidade do trabalho do grupo analisado é considerado entre 

razoável e ruim, uma vez que mais da metade teve pontuação superior a 0,40. Nesta fase do 

pré-teste, a escala indicava, quanto maior a pontuação, melhor o desempenho (FIGURA 3). 

 

CONFERE COM ORIGINAL, cópia extraída de documento original de acordo com o Art. 5º do Decreto nº 83.936/79



CONFERE COM ORIGINAL, cópia extraída de documento original de acordo com o Art. 5º do Decreto nº 83.936/79


		2019-12-24T10:58:40-0300


		2019-12-24T10:59:58-0300


		2019-12-24T11:56:25-0300




