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O
s assuntos econômicos nunca 
estiveram tão presente no dia a 
dia dos brasileiros. Em um mundo 
de economias altamente intrinca-
das, crises com a que hoje assola a 

União Europeia já surgem como um alerta aos 
olhos do cidadão comum. A ascensão da nova 
classe C e a estabilização da economia brasileira 
introduziram uma nova parcela da população aos 
serviços bancários e aumentaram o interesse por 
investimentos e movimentações financeiras. O 
dólar, a inflação, a discussão sobre o IPI para car-
ros importados e a possibilidade de retorno da 
CPMF tornaram-se tópicos obrigatórios de leitu-
ra para muitas pessoas, mostrando que, pouco a 
pouco, tomam consciência da influência dessas 
questões em suas decisões cotidianas. 

Nesse cenário, a imprensa econômica brasileira 
tem ganhado fôlego e espaço para tratar de temas 
mais próximos do leitor comum. "Em outros paí-
ses, sempre se falou mais de negócios, empresas, 
emprego e carreira. Com a crise de 2008, começa-
ram a trazer mais temas como os nossos, de macro-
economia. Já o Brasil, com a economia mais estabi-
lizada, fez o caminho inverso: trouxemos temas que 
eram recorrentes lá fora", destaca Ricardo 
Grinbaum, editor de economia de O Estado de S. 
Paulo. Atento a esta tendência, o jornal apostou em 
uma divisão mais clara no caderno de economia, 
passando a tratar de assuntos ligados a negócios e 
finanças pessoais em espaços exclusivos — sem 
arrefecer, no entanto, sua tradicional cobertura 
macroeconômica. Encorpar a cobertura microeco-
nômica é tendência também na Folha de S.Paulo, 
que, em 2010, substituiu o caderno "Dinheiro" por 
"Mercado", dando maior peso às finanças pessoais, 
questões empresariais e carreira. Tanto no mercado 
editorial quanto na internet, são cada vez mais 
comuns iniciativas para atender não só o público 
interessado em finanças pessoais, como para uma 
imensa variedade de novos temas econômicos. 
Colunista da Rádio CBN e do "Jornal da Globo", 
Mara Luquet é proprietária da Letras & Lucros, 
primeira editora especializada em educação finan-
ceira no Brasil. Entre os produtos oferecidos, des-
taca-se a revista Elas & Lucros, focada em finanças 
femininas. "Quando lançamos, em 2008, chegamos 
a vender 20 mil exemplares de uma edição só nas 
bancas. Hoje, por dificuldades de distribuição, dis-
ponibilizamos em formato de iPhone e smartpho-
ne, que é uma novidade", explica Mara. Segundo a 
jornalista, além das mulheres, temas como finanças 
para casamentos e relacionamentos estão em alta. 

A história ajuda a explicar porque o noticiário 
macroeconômico monopolizou por tanto tempo a 
cobertura econômica no país. No período de oito 
anos, entre 1986 e 1994, inúmeros planos econô-
micos foram implementados no país. Do Plano 
Cruzado I ao Plano Real, o brasileiro sentiu o efei-
to do congelamento de preços e salários, cortes de 
zeros, mudanças de moedas e até o confisco de 
seus rendimentos em poupança e conta-corrente. 
A imprensa brasileira teve o papel de explicar as 
repercussões de tantas mudanças na vida da popu-
lação, esforço que tornou prioritária a discussão da 
macroeconomia nos principais veículos do país. 
"Durante décadas, convivemos com taxas elevadas 
de inflação. Então, para pedir reajustes salariais, 
por exemplo, as pessoas tinham que estar muito 
bem informadas, e os jornais, as TVs e os rádios 
cumpriram essas funções. Não vejo a imprensa de 
outros países divulgar, dia a dia, assuntos como 
inflação e taxas de juros, de maneira tão aprofun-
dada como acontece na mídia brasileira", explica 
Manuel Enriquez Garcia, presidente da Ordem dos 
Economistas do Brasil (OEB). 

MOVIMENTO CONSTANTE 
Apesar da diversificação do noticiário, a 

imprensa especializada não está livre de novos 
dilemas. Assunto tradicionalmente escasso na 
mídia brasileira, pouco a pouco, o microempreen-
dedorismo é reclamado pelo grande público. "O 
que funciona para a Votorantim, Vale do Rio 
Doce e outras grandes não funciona para mim. 
Tenho uma empresa média e a mídia está sempre 
preocupada em mirar o que é grande", critica 
Roberto Flesch, empresário da área de marketing 
promocional. Para Samy Dana, professor de 
finanças da Faculdade de Economia da FGV-SP, 
matérias sobre micro e pequenas ainda pecam em 
não orientar devidamente os leitores. "A mídia 
pega um caso anedótico de um cara que deu certo. 
Mas, às vezes, o cara que deu errado teve a 
mesma ideia. Não se diferencia o que é sorte do 
que é mérito. Falta didatismo e realismo", diz. 

Se por um lado conceitos como juros, crédito 
e inflação já são mais acessíveis a boa parte da 
população — ainda que também suscitem equí-
vocos — outros, bem mais densos, ainda encon-
tram obstáculos de apreensão. Com o desafio 
contínuo da isenção e da objetividade, a meta de 
encontrar o grau exato do "economês" é mais 
uma utopia ainda necessária no ofício do jorna-
lista. "A mídia brasileira quer pegar todo mundo, 
mas não é todo mundo que vai ser leitor do 
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caderno de economia. Se a matéria é difícil, é 
difícil mesmo. Tem que explicar para o leitor o 
conceito tão difícil quanto ele é. Quando você 
facilita demais, ficam faltando várias facetas da 
análise", argumenta Márcio Salvato, coordena-
dor do curso de economia do Ibmec/MG. 

No entanto, traduzir o famoso "economês" é uma 
das prioridades da maioria dos veículos de comuni-
cação. "O fato de um assunto ser técnico, ou de 
nossas fontes usarem jargões, não implica que 
tenhamos de reproduzi-los no jornal. Quando pen-
samos no leitor, pensamos no leitor em geral. A 
ideia é traduzir tudo", diz Grinbaum, do Estadão. 
Mesmo em veículos segmentados, cujo público é 
mais habituado aos tecnicismos da área, a ordem é 
simplificar, ainda mais em se tratando de internet. 
"As pessoas mais especializadas estão mais interes-
sadas no conteúdo, não na linguagem, que tem que 
ser acessível a todos. Além disso, nossas matérias 

vão para as redes sociais, onde boa parte do público 
é mais jovem. Então, se usarmos muito 'economês', 
vamos afastar este leitor", diz Luís Artur Nogueira, 
editor de economia do Exame.com. 

OUTRAS TRINCHEIRAS 
A complexidade da matéria econômica exige 

um tratamento analítico que costuma ser o cerne 
da motivação dos que a procuram. Em geral, o 
leitor de economia não quer apenas ser informa-
do de um fato ou acontecimento, por mais preci-
sa que seja a reportagem. Ele quer saber o que 
fazer, como proceder diante daquilo. Nesse ponto, 
a natureza imediatista da profissão pode conflitar 
com a abordagem crítica exigida por determina-
dos temas econômicos. "Muitas vezes, saem 
notícias bombásticas no jornal que, no dia seguin-
te, mudam de teor. A crise europeia hoje está 
assim, amanhã, as bolsas sobem. Acho que a 
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cobertura no Brasil é ainda muito pouco analítica, 
pouco opinativa", comenta Gui Bamberg, empre-
sário. Para Salvato, do Ibmec, a falta de conheci-
mento aprofundado dos jornalistas da área expli-
ca o déficit no campo crítico. "A imprensa tem 
um pouco de dificuldade de entender questões 
importantes que possuem um impacto temporal, 
ou seja, que podem ser melhores hoje, mas podem 
ser piores amanhã. O jornalista tende a ser mais 
imediatista. Falta sensibilidade nesse sentido". 

A versatilidade exigida nas redações molda uma 
trajetória comum na maioria dos jornalistas econô-
micos. Muitos chegam à editoria sem planejar. "A 
maioria começa quase por acaso, mas depois busca 
um aprimoramento crescente", ressalta Grinbaum. 
É o caso de Ricardo Carvalho, editor de finanças e 
política econômica do DCI. "Eu sempre adorei 
esportes, mas tinha trabalhado muito tempo em 
banco. Um dia, um amigo meu me chamou para 

cobrir o assunto no jornal. Comecei totalmente cru, 
fui me virando bem, enquanto fazia cursos e 
workshops paralelamente", conta. Atualmente, é 
grande a oferta de cursos de extensão e MBAs cria-
dos exclusivamente para jornalistas: dos mais 
amplos (com foco em macro e microeconomia) aos 
mais específicos, voltados, por exemplo, para o 
sistema bancário ou mercado de ações. 

Entre acertos e erros, o esforço para levar o 
conhecimento econômico a um público cada vez 
mais exigente e diversificado, parece estar na 
direção correta. "A cobertura de hoje está bem 
melhor que em tempos passados, tenho tido 
oportunidade de cumprimentar jornalistas com 
perguntas muito bem elaboradas. Além disso, 
conhecem melhor o cenário mundial e brasilei-
ro", finaliza Manuel Enriquez Garcia, da OEB. 

*Com Jéssica Oliveira e Nathália Carvalho. 
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Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 25, n. 273, p. 44-47, nov. 2011.




