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Uma das missões da imprensa é funcionar 
como espécie de fiscal da sociedade. E 
fiscalizar, todos sabem, é necessaria

mente colocar o dedo na ferida. A julgar pela 
pesquisa da Auditoria de Imagem MídiaB sobre a 
cobertura do setor privado no Brasil, há poucos 
defeitos a se apontar no mercado, ou a fiscaliza
ção dos veículos está muito complacente. 

Segundo o estudo, que levou em consideração 
matérias sobre entretenimento, varejo, saúde e 
finanças referentes a 232 empresas em mais de 
270 jornais diários do país, a ampla maioria do 
noticiário repercute positivamente esses setores. 
O maior índice de matérias negativas, de 35,8% do 
conteúdo total no período analisado, é do Correio 
Popular, de Campinas, seguido pela Folha de S. 
Paulo, com 32,4%. Entre os 30 jornais com mais 
conteúdo dedicado ao assunto, o que teve menor 
repercussão negativa foi o jornal Extra, do Rio de 
Janeiro, com somente 1,4% de noticiário crítico. 

"O jornal Extra, líder absoluto, concentra seu 
conteúdo majoritariamente em assuntos relacio
nados a entretenimento. É um veículo, porém, 
que circula exclusivamente nas mãos das classes 
B, C e D do Rio de Janeiro", atesta Alexandre 
Martins, diretor da Mídia B. "Entretenimento é 
basicamente um tema positivo, o que faz do jor
nal [um veículo] também mais positivo.". Na 
comparação Rio/São Paulo, mesmo entre os cha
mados "jornalões" a cobertura é menos negativa 
entre os cariocas. O Globo e o Jornal do Brasil têm, 
respectivamente, 10,3% e 15,7% de noticiário 
desfavorável — menor, portanto, que a citada 
média da Folha e a do Estadão, de 22,8%. O índice 
crítico maior em São Paulo — onde ainda se des

tacam A Tribuna e O Diário do Grande ABC — 
decorre da variedade de fontes consultadas nas 
matérias, inclusive em espaços opinativos, pois 
"em muitos jornais do país os colunistas se limi
tam a comentários políticos, econômicos e espor
tivos", explica Martins. Entre os veículos de 
outros estados que apresentam percentual de 
conteúdo negativo destacam-se a Folha de 
Londrina (PR), com 2 0 % ; o Hoje em Dia (MG), com 
19,5%; e o Correio da Bahia, com 16,7%. 

Por outro lado, surpreende o fato de jornais 
populares — geralmente considerados "menores" 
que os de circulação nacional — terem ampla cen-
timetragem ponderada, colocando-os próximos 
aos veículos mais tradicionais. "Encontramos, 
além do Extra, mais quatro títulos dos periódicos 
que conversam com classe B para baixo entre os 
dez principais do ranking", afirma Martins. 

Veja a seguir números e gráficos sobre a cober
tura dos setores de entretenimento, varejo, saúde 
e finanças nos principais diários brasileiros. 

AMOSTRAGEM 

Matérias sobre 232 empresas relacionadas a entretenimento, varejo, 

saúde e finanças em mais de 270 jornais diários de todo o Brasil. 

PERÍODO 
1o de janeiro a 8 de novembro de 2009. 

METODOLOGIA 

A centimetragem ponderada (CMP) é o resultado exato da impor

tância do espaço em centímetros dedicado ao tema de pauta em 

relação à circulação do veículo, dia da veiculação e localização 

editorial da publicação da nota, artigo ou matéria. "Saldo" corres

ponde à diferença entre a CM P positiva e a negativa. 
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Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 23, n. 253, p.  72-73, jan./ fev. 2010.




