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Resumo 

A pesquisa analisou a cobertura jornalística do The New York Times sobre o Brasil, 
com o objetivo de verificar o soft-power brasileiro e a presença-internacional do 
país. A metodologia de leitura analítica foi essencial para a obtenção dos 
resultados da pesquisa, que podem ser resumidos nas conclusões das hipóteses. A 
hipótese básica de que o jornal publica reportagens que refletem uma posição 
positiva do soft-power e da imagem brasileira está correta, uma vez que a maioria 
das notícias tinham características positivas. A hipótese secundária de que as 
notícias que envolvem a economia e a política do Brasil são as que, provavelmente, 
estão mais relacionadas ao soft-power também está correta, já que as notícias 
tiveram como tema dominante a política e a economia/negócios do Brasil. 
 
Palavras-chave: The New York Times; influência; Brasil; soft-power; presença 
internacional. 
 

Introdução 

 A pesquisa científica, aqui apontada, tem como objetivos primários a 

verificação de quais notícias publicadas no jornal The New York Times refletem o 

poder brando brasileiro, a análise das principais diferenças entre soft-power e 

diplomacia cultural e a análise dos principais tipos de notícias sobre o Brasil 

publicados. Como objetivo secundário, a verificação da imagem do País em um 

jornal renomado e mundialmente conhecido. 

 Conforme descrito no cronograma, a coleta das notícias teve início em 

setembro de 2014 e término em novembro de 2014. A partir da coleta, pode-se 

fazer algumas observações iniciais, relacionando-as com os objetivos definidos 

previamente. Estas observações serão descritas nas conclusões parciais deste 
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documento. O recolhimento das notícias foi feito a partir da assinatura online do 

jornal The New York Times. O acesso diário à versão nacional do jornal permitiu 

que a coleta fosse bem organizada. Todas as notícias que continham a palavra 

“Brazil” ou “brazilians” foram lidas e armazenadas em 3 categorias iniciais: citação 

(notícias que apenas mencionem o Brasil, sem tê-lo como assunto), Brasil (notícias 

sobre o País) e verificação (notícias que necessitam de maior atenção para serem 

redirecionadas). A análise das notícias de setembro fora iniciada em dezembro de 

2014. 

 Os objetivos da pesquisa são: verificar quais notícias publicadas no jornal 

The New York Times refletem o poder brando brasileiro; analisar as principais 

diferenças entre os conceitos de soft-power e diplomacia cultural; analisar quais 

tipos de notícia sobre o Brasil são mais publicadas no jornal e verificar a imagem do 

Brasil em um jornal de alcance mundial. 

 A hipótese básica afirmava que “o jornal americano publica reportagens 

que refletem uma posição positiva do soft-power e da imagem brasileira”. De fato, 

a hipótese pode ser considerada correta, uma vez que 15 notícias com 

características de soft-power foram positivas, enquanto apenas 8 realçaram 

aspectos negativos. A hipótese secundária do projeto era de que as notícias que 

envolvem a economia e a política do Brasil são as que, provavelmente, estão mais 

relacionadas ao soft-power. Esta hipótese foi comprovada estar correta, uma vez 

que as notícias que continham o conceito de soft-power tiveram como tema 

dominante a política e a economia/negócios do Brasil. A segunda hipótese 

secundária de que “as notícias referentes à cultura brasileira nos Estados Unidos, 

refletem a presença internacional do Brasil no país”, foi comprovada estar errada. 

Muitas das notícias que possuem aspectos da presença internacional destacaram 

assuntos políticos, sociais e econômicos, não somente os culturais. Os objetivos da 

pesquisa foram alcançados. 

 O artigo está divido por itens. Há a apresentação de pontos importantes 

da história do The New York Times, justificando a escolha do jornal como objeto de 

pesquisa. Os conceitos de soft-power e presença internacional são explicados em 

seguida. O entendimento e internalização desses conceitos é importante para a 

análise e catalogação das notícias – uma vez que são esses conceitos que norteiam 

a pesquisa. A metodologia empregada para a análise e catalogação têm viés 
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analítico a partir da visão de Laurence Bardin. As análises das notícias são 

apresentadas e resultados são apresentados por último. 

 

The New York Times 

 “Este livro é sobre a instituição familiar mais importante dos Estados 

Unidos. A instituição é o New York Times. Seus donos, desde 1896, são membros da 

família Ochs, uma aliança poderosa e enganosamente modesta – e, às vezes, 

enganosamente autocrática – de homens e mulheres unidos por casamentos, de 

antepassados judeus alemães, que são os principais acionistas e herdeiros de um 

negócio que, mais do que uma empresa, é uma dinastia” (TALESE, 1992. p. 5). 

 Adolph Ochs começou cedo: deixou a escola aos 15 para começar de 

baixo, como aprendiz de tipógrafo e varredor na sala de composição de um 

pequeno jornal, o Chattanooga Times, no Tennessee. Aos 25 anos, Ochs assumiu o 

jornal acreditando em seu potencial como vendedor e pretendia vender as notícias 

no jornal com a garantia de que eram confiáveis. Ochs sempre prezou pela 

veracidade de suas matérias e isso é seguido até hoje. O pequeno jornal do 

Tennessee, antes uma gazeta de opiniões, publicando conflitos políticos e sociais, 

fora transformado em um jornal de notícias. 

 Em 1896, aos 38 anos, Adolph Ochs comprou o The New York Times por 

75 mil dólares. “O jornal fora fundado em 1851 por pessoas que não tinham o senso 

comercial e os valores jornalísticos do sr. Ochs” (TALESE, 1992, p. 6). Ochs 

transformou-o imediatamente, adotando medidas que fariam o jornal crescer: 

eliminou os folhetins de ficção romântica, evitou histórias baseadas em fofocas, 

expandiu a cobertura das notícias financeiras e de tendências dos negócios, assim 

como as transações imobiliárias e atividades oficiais. 

 Com seu dom para os negócios, Ochs tinha um instinto para evitar as 

tentações e esperava que seus herdeiros também herdassem essa qualidade. Um 

amigo confiável de Ochs, lhe ofereceu um contrato de anúncios no valor de 150 mil 

dólares sem nenhum compromisso, Ochs recusou, mesmo precisando do dinheiro. 

 Nada destruiria seus alicerces com mais rapidez do que disputas de 
família, ambições egoístas ou objetivos acanhados. Seus sucessores teriam 
de ganhar dinheiro, sem se deixar seduzir por ele, teriam de manter as 
tendências, sem se deixar levar por elas, teriam de contratar pessoas de 
talento, mas não pessoas tão talentosas ou egocêntricas a ponto de se 
tornarem especiais demais como redatores ou indispensáveis como 
editores. (...) O jornal, esperava ele, continuaria indefinidamente acima 
de indivíduos e grupos, e sua família trabalharia em conjunto, reprimindo 
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qualquer animosidade pessoal em nome do bem maior, e, se possível, 
escolheria parceiros para casar que também se casariam com o Times 
(TALESE, 1992, p. 25). 
 

 Os jornalistas que trabalhavam no Times se sentiam seguros. Recebiam 

bons salários e eram bem tratados. A responsabilidade de pertencer jornal trazia 

maior consciência do peso de cada palavra escrita: os repórteres eram mais 

objetivos e precisos. 

 

A humanização no jornal 

 “Em princípio, o jornal tentava ser objetivo na cobertura das notícias, 

embora, na realidade, nem sempre conseguisse. Era produzido por figuras 

humanas, com defeitos, homens que viam as coisas como podiam vê-las, ou como, 

às vezes, queriam vê-las”. Como objetivo e ideal, o Times, segundo Talese, não 

queria opiniões em seu noticiário, restringindo-as à página editorial. Entretanto, as 

opiniões e estilos dos editores podiam ser percebidos nas notícias diariamente: 

parcialidade nos títulos publicados; matérias que não eram publicadas ou publicada 

em apenas uma edição; muitas edições; adiamento de publicação de algumas 

matérias – para acabar na edição volumosa aos domingos. Na produção das 

matérias, o ego e autoestima do repórter eram um fator muito importante na 

cobertura das notícias. “Ele escrevia sobre o que conhecia melhor, escrevia a partir 

do que compreendia, refletindo a experiência total de sua vida, sombras de seu 

orgulho e preconceito” (TALESE, 1992, p. 71). 

 Havia muitas suposições sobre regras no jornal. Muitos Timesman, como 

eram chamados, criavam políticas subitamente ou obedeciam às regras que não 

existiam. A falta de clareza no jornal prejudicava a relação interna. “Todavia, não 

havia nada fixado no Times, apesar de todo o seu compromisso exterior com a 

tradição. Cada geração de Timesmen estava sujeita a mudança de interpretações 

das regras e valores dos homens de cima” (TALESE, 1992, p. 71). 

 “O poder sempre foi uma coisa um tanto nebulosa no Times, perdendo 

muito de sua nitidez e formato à medida que se ascendia. Uma exibição clara de 

poder por parte de um alto executivo do jornal não era uma atitude aconselhável, 

estava em conflito com a máxima de Ochs sobre modéstia”. Dessa maneira, o 

comportamento de homens do topo não era diferente dos homens da base. Era 

possível encontrar indivíduos que, devido a alguma relação eram mantidos no 
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jornal, mesmo se tivesse idade avançada. Além disso, muitos manipuladores 

mudavam os destinos de dezenas de Timesmen. 

 Ainda que chegassem ao topo, muitos jornalistas perdiam as 

características que, antes, os distinguiam. “Os Timesmen de baixo, os repórteres e 

redatores, raramente sabiam quem era que mexia os pauzinhos. Podiam apenas 

supor e, às vezes, se perguntavam se subir na hierarquia do Times valia realmente 

a pena. Cada degrau acima parecia custar ao indivíduo uma parte de si mesmo. 

Poder maior implicava responsabilidade maior, mais cautela, mais modéstia, menos 

liberdade” (TALESE, 1992, p. 130). 

 

Soft-power 

 Segundo Joseph Nye, cientista político americano, soft-power é a 

habilidade em conseguir o que você quer por meio da atração, ao invés de coerção 

ou pagamentos. Ele surge da atratividade de uma cultura, dos ideais políticos e as 

políticas adotadas de um país. Quando suas políticas são vistas como legítimas 

pelos olhos dos outros, o soft-power está aperfeiçoado. 

 Nye toma como exemplo de soft-power norte-americano estudantes 

chineses que, simbolizando seus protestos na Tiananmen Square, em Pequim, na 

China, construíram com uma réplica da Estátua da Liberdade; ou jovens iranianos 

que assistem vídeos americanos e canais de televisão que foram banidos em seu 

país. 

 Quando você consegue com que os outros admirem seus ideais e 
desejem o que você quer, você não precisa gastar muito em galhos e 
cenouras para movê-los em sua direção. A sedução é sempre mais efetiva 
do que coerção e muitos valores como a democracia, direitos humanos e 
oportunidades individuais são profundamente sedutoras. Porém, a atração 
pode tornar-se repulsiva se agirmos de maneira arrogante e destruirmos a 
real mensagem de nossos valores (NYE, 2004, p. 5). 
 

 Nye faz a comparação de poder com o tempo. Afirma que todos 

dependem dele, falam sobre ele, mas poucos o entendem. O autor também 

exemplifica o poder: “é como o amor, que é mais fácil experimentar do que definir 

ou medir, mas não é menos real por isso” (NYE, 2004, p. 1). 

 O autor define poder como a habilidade de influenciar o comportamento 

dos outros para conseguir os resultados desejados. Porém, ele explica que há 

diversas maneiras de afetar o comportamento alheio: coagi-los com ameaças; 
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induzi-los com pagamentos; ou atraí-los e cooptá-los para desejarem o que você 

deseja. 

 Muitas pessoas pensam no poder como forma de comando e coerção. Isso 

pode ser experimentado quando você faz com que os outros façam algo que não 

fariam. Quando medimos o poder em como mudamos o comportamento alheio, se 

deve saber suas preferências. O poder perde força ou deixa de quando o contexto 

muda. Nye exemplifica: “um valentão aterroriza crianças no recreio, mas perde 

poder assim que retorna para a sala de aula. O poder sempre depende do contexto 

em que as relações existem”. 

 O cientista político afirma que é possível alcançar muitos resultados sem 

ter muito poder tangível sobre os outros. Por exemplo, igrejas católicas podem 

seguir os ensinamentos do Papa sobre punição capital, não por causa da ameaça de 

ser excomungado, e sim pelo respeito por sua autoridade moral. Ou alguns 

muçulmanos radicais que podem ter sido atraídos para apoiar Osama Bin Laden em 

suas ações, não por causa de ameaças ou pagamentos, mas porque acreditam na 

legitimidade de seus objetivos. 

 

Presença-internacional 

 A presença internacional, definida aqui na pesquisa, de um país é a sua 

aparição constante em mídias impressas, televisivas ou digitais, uma vez que 

determinado meio julga sua presença importante para a qualidade, credibilidade, 

influência e atualidade de suas publicações. 

 A imagem de um país pode ser negativa ou positiva, de acordo com as 

notícias que circulam sobre tal. A presença internacional não pode ter objetivos a 

serem atingidos, o que a difere do soft-power, ou seja, está em um contexto onde 

o soft-power não se aplica. Ela se baseia na representatividade de um país, ou 

seja, de carácter representativo: “1. Que representa. 2. Relativo a representação. 

3. Que é próprio para representar uma pessoa, um grupo, uma comunidade, etc., 

ou os seus interesses” . 

 Sua presença pode ter diversas fontes, mas que tenham o carácter 

representativo de um país. Tais quais: 

• Cultura – celebridades, que sejam importantes ou influenciem outros países, 

que tenham voz e representatividade; música; esportes; arte; dança. 
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• Economia – negócios; empresas; resultados nacionais que tenham relevância 

para outros países; políticas públicas que influenciem outros países ou que 

os afetem. 

• Aspectos sociais e ambientais – políticas públicas que influenciem outros 

países ou que os afetem. 

• Atores políticos – influência de instituições estatais e políticos que 

representam o país e que sejam importantes ou influenciem outros países. 

 

Metodologia 

 Os critérios adotados para a análise das notícias foram desmembrados de 

acordo com o contexto brasileiro e os objetivos de pesquisa. A metodologia 

empregada se baseou na obra de Laurence Bardin, Análise de Conteúdo. Segundo a 

autora a análise de conteúdo: 

 É um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 
obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam 
a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN, 1977, 
p. 42). 
 

 Além disso, também foi seguido como referência a análise documental, 

definida por Bardin como “uma operação ou um conjunto de operações visando 

representar o conteúdo de um documento sob uma forma diferente do original, a 

fim de facilitar num estado ulterior, a sua consulta e referenciação” (BARDIN, 

1977, p. 45). 

 Para a autora, a análise deve seguir alguns passos: pré análise; leitura 

flutuante; escolha dos documentos; formulação das hipóteses e dos objetivos; 

referenciação dos índices e a elaboração de indicadores; preparação do material; 

exploração do material; tratamento dos resultados obtidos e interpretação. 

 Além disso, a categorização – segundo Bardin, uma operação de 

classificação de elementos que constituem um conjunto, por diferenciação e, em 

seguida, por reagrupamento segundo os critérios previamente definidos – das 

notícias é a parte essencial da pesquisa. 

 A autora afirma que a categorização “tem como primeiro objetivo 

fornecer, por condensação, uma representação simplificada dos dados brutos”. 
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Análise 

 Nye afirma que o soft-power de um país pode ser identificado por meio 

da cultura, valores políticos e a política externa. Para o andamento da pesquisa 

foram definidos alguns códigos de análise, que serão identificados na análise de 

cada notícia – tanto para aspectos de soft-power, quanto para presença 

internacional: 

• Cultura/identidade cultural – esportes, música, carnaval, “jeitinho 

brasileiro”. 

• Valores políticos – políticas públicas no Brasil, liderança e influência do País 

(representatividade). 

• Política externa – diplomacia, exportações, atores políticos, acordos 

internacionais. 

 Os objetivos da pesquisa eram de analisar as notícias que falavam sobre 

o País, verificar as diferenças entre soft-power e presença internacional e verificar 

quais os principais temas publicados sobre o País. Porém, algumas notícias que 

apenas citavam o Brasil apresentavam aspectos de soft-power. Aqui, serão 

publicadas algumas dessas notícias, para exemplificar a representatividade do 

Brasil nos Estados Unidos. 

 As categorias definidas, seguindo a metodologia de Bardin, são: soft-

power, presença internacional e citação. 

 

Resultados 

 O The New York Times publica, diariamente, notícias que – ao menos – 

citem o Brasil em seu texto. Foram colhidas 96 notícias de setembro, 83 notícias de 

outubro e 87 de novembro, um total de 266 em 90 dias, uma média de 3 notícias 

por dia. Todas as notícias possuíam a palavra “Brazil” ou “brazilians” no texto. 

Entretanto, nem todas as notícias eram sobre o país. 

 Pela quantidade, é possível notar que o Brasil acaba sendo utilizado 

como referência em textos que apenas citem o país, dando mais credibilidade e 

veracidade à notícia. 

 

Matérias 

sobre o 

Brasil 

Soft-

power 

Presença 

Internacional 
Ambíguas Citação TOTAL 
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Setembro 17 3 9 2 3 17 

Outubro 20 5 6 9 0 20 

Novembro 12 3 5 2 2 12 

TOTAL 49 11 20 13 5 
 

 Como visto na figura acima, a maioria das notícias publicadas pelo jornal 

tem características da presença-internacional do Brasil nos Estados Unidos. Das 266 

notícias publicadas no período analisado, 49 tiveram como pauta principal o País – 

representando 18%. O resultado mostra como o jornal norte-americano busca o 

Brasil como uma fonte de informação, principalmente dando espaço para aspectos 

que vão além do interesse geoeconômico. 

 A análise quantitativa das notícias que têm aspectos do soft-power foi 

realizada a partir da contagem das publicações nas categorias “soft-power” e 

“ambíguas”. 

 

SOFT-POWER Positivo Negativo Indefinido 

Setembro 1 4 0 

Outubro 10 3 3 

Novembro 4 1 0 

TOTAL 15 8 2 

 

 A hipótese básica, especificada no pré-projeto afirmava que “o jornal 

americano publica reportagens que refletem uma posição positiva do soft-power e 

da imagem brasileira”. De acordo com os resultados e análises realizadas, pode-se 

afirmar que a hipótese está correta. Foram 15 notícias com características 

positivas, enquanto apenas 8 realçaram aspectos negativos – 6 delas destacando a 

política brasileira (principalmente sobre a corrupção e os escândalos políticos). 

 

SOFT-POWER 

NEGATIVO 
Setembro Outubro Novembro TOTAL 

Política 3 3 0 6 

Esportes 1 0 0 1 

Violência 0 0 1 1 
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 A hipótese secundária do projeto era de que as notícias que envolvem a 

economia e a política do Brasil são as que, provavelmente, estão mais relacionadas 

ao soft-power. Essa hipótese também foi comprovada estar correta. As notícias que 

continham o conceito de soft-power tiveram como tema dominante a política e a 

economia/negócios do Brasil, como pode ser visto na tabela 6. 

EDITORIA 

TEMA 
ESPORTE TURISMO ARTES 

DEALBOOK | 

ECONOMIA & 

NEGÓCIOS 

AMÉRICAS 

| MILITAR 

AMÉRICAS 

| SOCIAL 

AMÉRICAS | 

POLÍTICA 

Quantidade 

de notícias 
2 2 3 8 1 1 7 

 

 Além disso, a segunda hipótese secundária de que “as notícias referentes 

à cultura brasileira nos Estados Unidos, refletem a presença internacional do Brasil 

no país”, foi comprovada estar errada. Muitas das notícias que possuem aspectos 

da presença internacional destacaram assuntos políticos, sociais e econômicos, não 

somente os culturais. 

 A pesquisa atingiu todos os seus objetivos: verificar quais notícias 

publicadas no jornal The New York Times refletem o poder brando brasileiro; 

analisar as principais diferenças entre os conceitos de soft-power e diplomacia 

cultural; analisar quais tipos de notícia sobre o Brasil são mais publicadas no jornal; 

verificar a imagem do Brasil em um jornal de alcance mundial. 

Além disso, a pesquisa mostra como é importante a verificação das publicações 

sobre o País e como este é visto nos Estados Unidos. O Brasil é referência nas 

pautas do The New York Times. 
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