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RESUMO 

 

 

Esta dissertação discute a relação entre credibilidade e velocidade na produção jornalística no 

rádio, considerando, de um lado, o capital simbólico do jornalismo, historicamente 

construído, e, de outro, a demanda da atualização rápida do noticiário (estimulada, 

especialmente, pela internet), a qual muitas vezes impede a devida checagem e incide em 

erros de várias ordens e proporções. Trata-se de uma pesquisa de newsmaking, qualitativa e 

de caráter exploratório, que se valeu da técnica da entrevista semiestruturada, aplicada junto a 

14 profissionais atuantes em duas rádios de São Paulo (CBN e Jovem Pan). Nosso objetivo 

era compreender suas rotinas produtivas e identificar que significados são atribuídos por eles 

à noção de credibilidade jornalística, bem como qual é a implicação disso em seu trabalho. 

Como resultado, concluímos que esses sujeitos entendem que a credibilidade do 

radiojornalismo se constrói a partir de uma série de fatores, dentre os quais se destacam a 

apuração precisa – que requer tempo –; a segurança demonstrada pela voz, ao informar; e a 

trajetória na área (sendo que os mais experientes demonstram mais condições de negociar os 

modos de fazer, quando consideram que as ordens recebidas para uma atuação mais ágil 

fragilizam o processo). Também ficou evidente que, com exceção da prestação de serviços ao 

vivo e da cobertura de casos de grande relevância previamente agendados – situações em que 

ser veloz aparenta fazer sentido –, a rapidez no agir se constitui mais em uma cobrança feita 

pelos jornalistas a eles próprios – tanto por meio de prescrições de superiores a subordinados 

quanto na forma de autocobrança – e menos em uma reivindicação expressiva por parte da 

audiência. Desse modo, observamos que a corrida contra o tempo está enraizada nas culturas 

profissional e organizacional em que os profissionais estão inseridos, não raramente 

provocando tensões em seu desempenho.  

 

Palavras-chave: práticas jornalísticas; radiojornalismo; rotinas produtivas em jornalismo; 

credibilidade; velocidade. 
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ABSTRACT 

 

 

This dissertation discusses the relation between credibility and agility in the journalistic 

production on the radio, considering, on one hand, the symbolic capital of journalism, 

historically built, and, on the other hand, the demand for fast update of the news (stimulated, 

especially, by the internet), which many times prevents the proper checking and results in 

mistakes of many orders and proportions. That is about a research on newsmaking, qualitative 

and with an exploratory character, which betook the technique of half structured interview, 

applied on 14 professionals who work at two radios in São Paulo (CBN and Jovem Pan). Our 

objective was to comprehend their productive routine and identify the meanings they attribute 

to the notion of journalistic credibility, as well as its implications on their work. As a result, 

we concluded that these people understand that credibility in radio journalism is built on 

several factors, among which we stand out precise checking – which demands time –; the 

confidence showed through the voice when reporting; and the path on the area (once the more 

experienced ones have more conditions to deal the methods, when consider that some given 

orders for a fast acting weaken the process). It was also evident that, by the exception of the 

live provision of services and the coverage on previously scheduled cases of great relevance – 

situations in which being fast seems to make sense –, the agility on acting is more about a 

demand made by the journalists on their own – considering orders to subordinated ones or 

also the self demand – and less about an expressive requirement from the audience. Then, we 

noticed that the race against the clock has its roots in the professional and organizational 

cultures in which the professionals are inserted, not rarely causing tensions on their 

performance.  

 

Keywords: journalistic practices; radio journalism; productive routines in journalism; 

credibility; velocity. 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO .................................................................................................................................... 10 

 

CAPÍTULO 1: 

A CREDIBILIDADE NO CONTEXTO DO JORNALISMO ............................................................. 16 

1.1. Credibilidade versus velocidade .................................................................................................... 18 

1.2. No meio do caminho, a apuração .................................................................................................. 21 

1.3. Credibilidade, poder e liberdade ................................................................................................... 23 

1.4. A credibilidade e o radiojornalismo .............................................................................................. 26 

1.5. A onda da pós-verdade .................................................................................................................. 34 

 

CAPÍTULO 2: 

A VELOCIDADE NO (RADIO)JORNALISMO ................................................................................ 38 

2.1. Implicações do fetiche da velocidade nas práticas jornalísticas .................................................... 39 

2.2. A velocidade nas ondas do rádio ................................................................................................... 42 

2.3. As condições de trabalho impostas pela velocidade ao (radio)jornalismo .................................... 46 

 

CAPÍTULO 3: 

PROCESSOS DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA NA CBN E NA JOVEM PAN ............................. 49 

3.1. Por dentro dos processos de produção: alguns apontamentos metodológicos .............................. 56 

3.2. A produção jornalística na CBN .................................................................................................... 59 

3.2.1. O trabalho dos chefes de reportagem ......................................................................................... 61 

3.2.2. O trabalho dos repórteres  .......................................................................................................... 63 

3.2.3. O trabalho dos âncoras ............................................................................................................... 65 

3.3. A produção jornalística na Jovem Pan .......................................................................................... 67 

3.3.1. O trabalho dos chefes de reportagem ......................................................................................... 69 

3.3.2. O trabalho dos repórteres ........................................................................................................... 70 

3.3.3. O trabalho dos âncoras ............................................................................................................... 72 

 

CAPÍTULO 4: 

O JORNALISTA DE RÁDIO ENTRE A CREDIBILIDADE E A VELOCIDADE .......................... 75 

4.1. Percepções sobre credibilidade ..................................................................................................... 75 

4.2. A cobrança pela velocidade ........................................................................................................... 81 

4.3. Quando a velocidade é realmente importante no rádio ................................................................. 87 



9 
 

 

4.4. Breve síntese comparativa ............................................................................................................. 91 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................................... 93 

 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................................... 96 

 

APÊNCICE ........................................................................................................................................ 100 

 

ANEXOS............................................................................................................................................ 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Em minha trajetória como jornalista de rádio – veículo no qual exerci várias funções, 

mas especialmente a de repórter –, percebi logo cedo que teria de lidar, diariamente, com um 

elemento que não consta nos manuais de redação: a pressa. Pressa não só para dar conta de 

todas as atividades da jornada de trabalho, mas, principalmente, para sair à frente e dar a 

notícia antes da concorrência.   

 No contexto da produção jornalística, essa pressa provoca uma sensação parecida com 

a de estar atrasado. A sensação, no meu caso, acabou virando incômodo. E o incômodo me 

levou a refletir sobre esse cenário. Passei a questionar o valor da velocidade na apuração e na 

veiculação de notícias. Passei a pensar que, talvez, o ouvinte nunca ou raramente perceba 

quando o concorrente de uma emissora esteja à frente ou atrás no noticiário. Afinal, ninguém 

aparentemente fica trocando de estação o tempo todo para comparar as transmissões. Se 

houver algum tipo comparação, provavelmente seja de outra ordem. A simpatia despertada 

por certos profissionais ou até mesmo a plástica podem ter mais peso. Assim sendo, tal 

reflexão põe em xeque aquele sofrimento provocado pela correria.  

 De qualquer modo, não se pode deixar de levar em conta que essa tensa relação com o 

tempo, que estimula a rapidez nos fazeres, resulta até mesmo num dos elementos mais 

simbólicos do universo da produção jornalística: o furo. Juarez Bahia (2010, p. 168) o 

descreve como algo trabalhoso e nada espontâneo, cuja elaboração 

 

demanda paciência e zelo, e a sua publicação responsabilidade e equilíbrio. 

De um lado, a virtude profissional e, de outro, a condição ética. A origem do 

furo associa o jornalista-herói ao jornalismo romântico, porém a sua natureza 

é inequivocamente atual, porque valoriza tanto a intuição quanto a apuração, 

isto é, a suspeita que um deslize sugere e a oportunidade que a verdade busca 

na consciência coletiva. 

 

A velocidade na produção do jornalismo nada mais quer do que a busca pelo furo. No 

entanto, há de se considerar que, atualmente, com num cenário marcado pela internet e pelas 

tecnologias digitais, “dar o furo”, “sair à frente”, “dar a notícia em primeira mão”, dentre 

outros rótulos reforçados no mercado, já não são mais sinônimo de exclusividade. Isso 

porque, em pouco tempo, uma enxurrada de informações correlatas despontam nos espaços 

midiáticos, a partir de múltiplas vozes, não apenas da imprensa. Por outro lado, correr contra 

o tempo é movimento que acompanha o espírito de uma época em que as pessoas querem 
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informações novas a todo instante. Este espírito, aliás, demonstra ter sido formado desde a 

origem do jornalismo. Já no século XVII, o mesmo do alvorecer da imprensa, Tobias Peucer 

(2000, p. 208) concluiu que os jornais surgiram porque as pessoas são ávidas por novidades. 

Observando o panorama histórico, identificamos algumas transformações nessa 

relação com o tempo, uma vez que, antes da expansão da internet, a circulação de notícias era 

bem mais lenta, obviamente. Os jornais diários se preocupavam em fechar apenas uma edição 

por dia. Em alguns casos, duas. O rádio, primeiro (anos 1920), e a TV, em seguida (anos 

1950), foram considerados, durante boa parte do século XX, os veículos mais ágeis. Do 

primeiro, em particular, desde logo se disse ser marcado pela “instantaneidade”, em razão da 

maior facilidade com que seus profissionais conseguem veicular notícias. Tais atributos 

continuam vigentes, como afirma Valci Zuculoto (2013, p. 10):  

 

Outra característica que permanece dotando o veículo de imenso potencial é 

o grande alcance geográfico, tanto pelo rádio convencional quando pela 

internet. Chega cada vez mais a todos os lugares do mundo e, ao mesmo 

tempo, por todas suas potencialidades reunidas pode, também sempre mais, 

cumprir sua vocação de ser regional. Da mesma forma, com suas 

características potencializadas ou com necessidade de serem (re)conhecidas 

e aplicadas com outra forma de fazer, também se verifica permanência na 

instantaneidade, no baixo custo, na provocação da emocionalidade, na 

empatia, distração, cansaço e ausência do receptor, além do aumento do 

potencial de interação. 

  

Rádio e TV se pautaram, até o desenvolvimento da internet, especialmente pelo jornal 

impresso. No veículo aqui privilegiado, o conteúdo dos jornais, não raramente, era lido 

integralmente durante a programação, prática que ficou conhecida como “gilete-press”
1
 e que 

ainda é vigente. Mesmo com particularidades próprias, a produção radiofônica fez prevalecer, 

durante muito tempo, uma dinâmica que acompanhava a da imprensa diária.  

Mas, se, na tela do computador, uma mesma notícia não é a manchete de um site o dia 

todo, as mídias eletrônicas, consequentemente, também se reconfiguram, em atendimento a 

essa nova ordem de velocidade. Nesse cenário, algumas questões se colocam. Vale a pena 

desesperar-se para publicar uma informação antes de um concorrente? Vale arriscar e dar uma 

notícia indevidamente apurada? Qualquer manual de redação será categórico ao determinar 

que não. Mas sabemos que há um abismo entre as páginas cartesianas de um manual e a 

“pressa” – já dita – exigida do trabalho realizado nas redações. 

                                                           
1
 Conforme esclarece Bahia (2010, p. 175), gilete-press é uma “referência pejorativa, usual em redação, para 

designar a produção de notícias, originária no todo ou em parte, de outras publicações”. O termo refere-se ao 

“recorte que se faz dessas notícias, utilizando gilete ou tesoura”, a fim de serem coladas em laudas de matérias. 

Também é chamado de “cola-press” e “há também quem diga tesoura-press”.  
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Sob pressão, jornalistas já “mataram” pessoas que ainda estavam vivas. Até aviões se 

espatifaram no chão, sem sequer terem decolado. Números e dados já foram por vezes 

trocados. E, minutos depois, uma errata foi publicada. Considerando essas situações, mais 

questionamentos brotam. Essas ações afetam a credibilidade de um veículo? Será que a 

audiência aceita uma errata como um pedido de desculpas e a vida segue, perdoada?  

O rádio, em particular, se faz em meio a esses dilemas desde seu surgimento. É um 

veículo que, em geral, opera 24 horas por dia, sete dias por semana. Até emissoras que nunca 

dedicaram toda a sua programação ao jornalismo sempre tiveram a oportunidade de 

interromper uma música para dar alguma notícia considerada de grande relevância. E mesmo 

que os radiojornais não fiquem no ar o dia todo, os jornalistas nunca param. Precisam estar 

atentos para checar uma informação e, se necessário, levá-la ao ar o mais rápido possível. 

Em meio a tal cenário, é interessante e pertinente pensar a relação da “credibilidade” 

do trabalho jornalístico – considerando que consiste em seu principal capital simbólico 

(BERGER, 1998, p. 21; OLIVEIRA, 2012, p. 23) – com as demandas da velocidade. 

Velocidade da apuração, da veiculação. Velocidade esperada pela audiência. Velocidade que 

muitas vezes contrasta com o tempo da própria maturação dos fatos. Velocidade que 

“pressiona” os profissionais que lidam com a informação, especialmente aqueles que exercem 

sua atividade profissional num veículo tido como “instantâneo”, isto é, o rádio. 

É a essa tensão que nossa dissertação se volta, considerando, especialmente, os 

jornalistas como figuras centrais do processo. Concordamos que as mudanças tecnológicas 

têm, de fato, alterado o caminho percorrido entre as informações e a sociedade. Porém, 

acompanhando o raciocínio de Muniz Sodré (2009, p. 47-48), partimos do pressuposto de que 

ainda há necessidade de essa mediação ser feita por profissionais capacitados para tanto, 

resultando de suas ações, de seus modos de agir cotidianamente, o capital simbólico que há 

pouco mencionamos. Diz o autor: 

 

A credibilidade de uma informação junto ao público leitor comum sustenta, 

portanto, o conhecimento jornalístico, não com a garantia da verdade lógica, 

e sim com a caução da veracidade, entendida como verossimilhança ou 

como um apego, uma inclinação, para a verdade consensualmente 

estabelecida em torno do fato – uma verdade “prática”, portanto referente à 

ação humana no espaço social. […] A credibilidade decorre muito 

provavelmente do lugar privilegiado que o jornalista ocupa como mediador 

entre a cena do acontecimento e a sociedade global: o lugar da testemunha. 

 

Desempenhar esse papel de mediador-testemunha é o desafio que os jornalistas 

encaram em suas rotinas, especialmente por conta das condições de trabalho que lhes são 
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oferecidas. A qualidade do que é feito no rádio pode ser avaliada por diversos atributos, como 

talento para entradas ao vivo ou criatividade para sugestões de reportagens. Mas o que se 

questiona, aqui, especificamente, são as implicações da velocidade – entendida como um 

desses predicados – na produção do radiojornalismo, bem como suas implicações na 

compreensão do próprio profissional a respeito do que é credibilidade.  

Levando em conta essas considerações, buscamos, ao logo da pesquisa, responder a 

pergunta-problema: Que significados profissionais de rádios comerciais, atuantes em São 

Paulo, atribuem à credibilidade no contexto de seu trabalho e como costumam relacionar 

essa percepção ao trabalho desempenhado cotidianamente, marcado que é pela demanda da 

velocidade? 

 Relacionado à problemática, nosso objetivo geral é compreender como se dá a relação 

de radiojornalistas com a credibilidade, em suas rotinas produtivas, e como articulam suas 

percepções a respeito do trabalho que desenvolvem e as tensões geradas pela velocidade 

pretendida do veículo rádio. Já os objetivos específicos são: 

 Verificar se há diferenças entre as percepções e as ações adotadas por profissionais 

vinculados à CBN em relação aos que trabalham na Jovem Pan. 

 Comparar as percepções dos profissionais conforme as diferenças de atribuições 

relacionadas aos cargos que ocupam. 

 Identificar as orientações que as rádios dão a seus funcionários a respeito de como 

proceder na apuração de matérias e nos momentos em que devem privilegiar o furo. 

 Esboçar uma série de reflexões que possam auxiliar emissoras e jornalistas a reforçar 

noções de credibilidade em seu dia a dia. 

A justificativa da pertinência do trabalho
2
 tem em vista que o jornalismo carece de 

análises sobre seus processos produtivos, especialmente no que diz respeito ao trabalho de 

apuração. É um assunto que jornalistas costumam evitar. É delicado meditar sobre essas 

questões, e, muitas vezes, quem está dentro da “máquina de notícias” acaba não refletindo 

sobre suas práticas cotidianas. 

 Acreditamos que este trabalho pode contribuir com variados escalões dentro das 

redações de rádio, suscitando debates e diálogos que reforcem, cada vez mais, que uma 

informação mal apurada não deve ir ao ar. Como jornalistas desse meio, necessitamos refletir 

sobre o ônus de soltar uma notícia com urgência, a fim de orientarmos nossas condutas, 

                                                           
2
 Cabe destacar que esta dissertação está alinhada ao projeto de pesquisa “Rotinas e processos produtivos no 

jornalismo brasileiro”, coordenado pelo prof. Dr. Francisco de Assis, no âmbito do Mestrado Profissional em 

Jornalismo do FIAM-FAAM – Centro Universitário.  
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adequarmos nossas rotinas de produção e, consequentemente, oferecermos o melhor produto 

noticioso possível à audiência.  

A metodologia adotada corresponde a uma pesquisa de newsmaking, caminho 

considerado propício para a compreensão das práticas de produção em jornalismo. Alfredo 

Vizeu (2007, p. 223) enfatiza que a “preocupação central” dessa abordagem “são as 

articulações, conexões e relações existentes entre a cultura profissional dos jornalistas, a 

organização do trabalho e dos processos produtivos”.  

Dentre as técnicas que poderiam ser adotadas, optamos pela entrevista semiestruturada 

(ou semiaberta), que, conforme orienta Jorge Duarte (2005, p. 66), “tem origem em uma 

matriz, um roteiro de questões-guia que dão cobertura ao interesse da pesquisa”, isto é, estão 

alinhadas ao problema de pesquisa. Ainda como demonstra o autor, “cada questão é a 

profundada a partir da resposta do entrevistado, como um funil, no qual perguntas gerais vão 

dando origem a específicas. [...] A entrevista é conduzida, em grande medida, pelo 

entrevistado, valorizando seu conhecimento, mas ajustada ao roteiro do pesquisador”.   

O corpus da pesquisa foi definido a partir de duas perspectivas. A primeira delas 

definiu que seriam considerados os processos produtivos e as percepções de jornalistas 

atuantes em duas rádios comerciais com sede em São Paulo: CBN e Jovem Pan. A escolha se 

deu pela trajetória de ambas no cenário brasileiro. Ainda levamos em conta o fato de seus 

perfis terem certa diferença – sendo a primeira dedicada exclusivamente ao jornalismo e a 

segunda voltada também ao entretenimento –, o que nos permitiu comparar se certos fazeres e 

certos modos de ver a produção radiojornalística variam conforme a natureza de cada 

emissora.   

É necessário reconhecer, ainda, a proximidade com as emissoras, sendo eu funcionário 

de uma (CBN) e tendo acesso à outra (Jovem Pan), em vista da rede de relacionamentos 

constituída com colegas de profissão. A considerar que o acesso ao objeto é um dos critérios 

universais utilizados em pesquisas, a escolha pautada por esses fatores – mas não 

desconsiderando, é claro, a relevância social descrita acima – demonstrou-se pertinente, além 

de estimular um esforço de distanciamento do meu lugar de repórter e de uma colocação mais 

reflexiva no meu lugar de pesquisador.  

A segunda perspectiva que compreendeu as escolhas metodológicas diz respeito aos 

entrevistados propriamente ditos. Quantos e quais seriam eles? – foi a primeira dúvida que 

veio à tona. Considerando os possíveis perfis, definimos, previamente, que eles deveriam 

exercer funções de chefia de reportagem, ancoragem e reportagem, por serem as que mais se 

colocam meio à tensão da velocidade, especialmente a última delas. Por isso, para cada 



15 
 

 

emissora, selecionamos dois chefes de reportagem, dois âncoras e três repórteres, totalizando 

14 sujeitos. Detalhamentos sobre quem são e sobre como se deu a coleta das entrevistas –

realizadas entre 23 de agosto e 10 de outubro de 2017 – serão apresentados no Capítulo 3. O 

roteiro que utilizamos como guia para o trabalho de campo, o qual foi aplicado a todos os 

colaboradores, consta no Apêndice.  

A dissertação está organizada em quatro capítulos. O primeiro reúne conceituações 

teóricas sobre credibilidade, a fim de discutir as dimensões desse valor para o jornalismo. Já o 

segundo busca fundamentar a questão da velocidade, a partir de diferentes leituras, 

considerando perspectivas históricas e, principalmente, tensionando as mudanças que são 

percebidas na demanda da agilidade nos dias de hoje. 

Os capítulos seguintes são dedicados a análises. O terceiro se volta às rotinas de 

trabalho da CBN e da Jovem Pan, com base nas entrevistas realizadas. Também há 

observações a respeito das prescrições que constam em manuais de redação adotados por 

ambas as emissoras, bem como dos acordos tácitos vigentes. O quarto, enfim, reflete sobre as 

perspectivas esboçadas pelos próprios jornalistas acerca das noções de credibilidade e de 

velocidade e dos processos de produção noticiosa de suas emissoras, comparando-as entre si.  

Nas considerações finais, fazemos um retrospecto dos principais pontos tratados ao 

longo da pesquisa e destinamos espaço para finalizar as reflexões em torno do cenário das 

redações radiojornalísticas. 
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CAPÍTULO 1 

A CREDIBILIDADE NO CONTEXTO DO JORNALISMO 

 

 

A noção de credibilidade, no contexto específico do jornalismo, aparece de maneiras 

diferentes entre aqueles que a ela se dedicam, dependendo de uma série de fatores, como 

veracidade, tratamento conferido a informações, percepção do emissor da notícia, etc. De um 

modo geral, parece estar constituída primordialmente por confiança e respeito. 

Juarez Bahia (2010, p. 104) afirma que se trata de “qualidade do que é confiável, 

credível ou respeitável” no noticiário, sendo que “notícias precisas, judiciosas e responsáveis 

constituem o mais importante predicado do jornalismo”. Fernando Cascais (2001, p. 62) a 

considera “o bem mais precioso de um órgão de informação ou de um jornalista”, podendo ser 

afetado “por qualquer imprudência na confirmação ou verificação da informação”. E o 

Dicionário de Ciências da Comunicação (2000, p. 63-64) expressa que “a confiança das 

audiências nos meios de comunicação informativos está, geralmente, dependente da 

credibilidade no conteúdo das mensagens difundidas”, sem deixar de reconhecer, porém, que 

“os índices de avaliação da credibilidade informativa são, em muitos casos, subjectivos, 

quando se referem a situações em que a informação não é verificável”.  

Muito embora estes e outros conceitos – que ainda serão explorados – relacionem 

credibilidade a processos de apuração, a questão não é diretamente relacionada ao tempo 

necessário para que os fatos se transformem em notícia. Trata-se de algo mais profundo e que 

corresponde a comprometimento por parte da imprensa. É, em outras palavras, um valor 

historicamente construído e que tem sido cada vez mais reforçado, em vista da conjuntura em 

que o jornalismo opera na atualidade. 

Por muito tempo, até a popularização da internet, o poder de publicar textos, vídeos e 

áudios com a finalidade de informar em larga escala esteve restrito aos veículos hoje 

considerados tradicionais (impressos, TV e rádio, em especial). Mas, com a disseminação da 

internet e, em seu rastro, dos blogs e das redes sociais, que possibilitam a qualquer cidadão 

disseminar informações, aumenta o compromisso com a credibilidade da notícia elaborada 

por jornalistas. Quem bem constata isso é o cineasta Jorge Furtado (2014, on-line), que, em 

sua coluna no jornal Zero Hora, destacou: “O produto do jornalismo não é a informação, é a 

credibilidade”. Ele conta brevemente a história do que pode ser considerado “jornalismo”, 

apresentando o soldado ateniense Feidípedes – aquele que correu 42 quilômetros para dar a 
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notícia às mulheres de Atenas de que seus maridos haviam vencido os persas na batalha de 

Maratona – como um repórter. Desde a Grécia antiga, a informação circulava solta, contada 

por qualquer um. No entanto, uma mesma notícia sempre teve valor diferente, se contada por 

pessoas de mais prestígio. 

Milhares de anos depois, a semelhança permanece, mas em um contexto atualizado 

pela tecnologia. Com tantos bloggers ou figuras públicas compartilhando informações, é 

preciso mais cuidado ainda em noticiar corretamente. É justamente por ter ciência do novo 

cenário que Furtado (2014, on-line) compreende a credibilidade como produto jornalístico: 

 

Mais do que nunca, precisamos de jornalistas, profissionais treinados e 

capacitados para separar o que é relevante do que não é, sem preconceitos, 

com honestidade intelectual para admitir erros e mudar de ideia. Passado o 

primeiro impacto do vendaval de informações produzido pela internet, o 

bom jornalismo vai sobreviver. E vai continuar, como sempre, indispensável. 

Sem ele, não há democracia possível. 

 

Na defesa de Christa Berger (1998, p. 21), credibilidade é o capital simbólico do 

campo jornalístico. Sua hipótese é a de que 

 

o campo do jornalismo detém, privilegiadamente, o capital simbólico, pois é 

da natureza do jornalismo fazer crer. O capital do campo do jornalismo é, 

justamente, a credibilidade. É ela quem está constantemente em disputa entre 

os jornais e entre estes e os demais campos sociais. E está sendo 

constantemente testada, através de pesquisas, junto aos leitores.  

 

Cândida de Oliveira (2012, p. 111), baseando-se em Berger, aponta que a credibilidade 

tem um “preço” para ser construída, o qual é dependente de tempo e de uma série de atitudes 

capazes de gerar, gradualmente, confiança na audiência. Assim como outras formas de 

capital, seu acúmulo reforça o lugar e o papel do jornalismo. A autora exemplifica a ideia 

considerando que esse movimento é comum a várias esferas, sendo que, 

 
quanto mais capital (social, cultural ou econômico) um indivíduo possuir, 

maior será o capital social que ele pode construir em um relacionamento. 

Detentores de um capital social herdado, como um nome familiar importante, 

por exemplo, serão mais capazes do que outras pessoas de transformar e 

construir relações duradouras, ou seja, sua capacidade de influenciar as 

relações sociais será maior. Essas pessoas serão mais procuradas porque serão 

bem conhecidas, dignas de serem conhecidas, pois seu trabalho de 

sociabilidade é altamente produtivo de modo que não necessitam conhecer 

todas as pessoas com as quais se relacionam e estabelecem conexão. 

  

De volta às considerações de Berger (1998, p. 21), vale mencionar que, no seu 

entender, “a credibilidade é construída no interior do jornal assim como um rótulo ou uma 
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marca que deve se afirmar, sem, no entanto, nomear-se como tal”. Isso significa que perpassa 

todo o processo de produção jornalística, resultando na percepção dos receptores. Não por 

acaso, Eugênio Bucci (2000, p. 52) afirma que o jornalista não pode ser um mero entregador 

de notícias. Para ser “contratado” pelo seu principal “patrão” – o público –, esse sujeito 

precisa conquistar confiança: 

 

Se não puder oferecer “a” verdade, o que a imprensa pode então proporcionar? 

Ela pode oferecer confiabilidade. Por isso, como já foi dito, a imprensa é a 

materialização de uma relação de confiança, e não simplesmente um serviço 

de fornecimento de produtos informativos para o consumo. O produto 

jornalístico precisa guardar um mínimo de confiabilidade, um mínimo sem o 

qual a autoridade da imprensa estará perdida.  

 

Não há dúvida de que estamos falando de algo caro ao jornalismo. É como se um 

veículo sem credibilidade fosse considerado menos jornalístico. As reflexões aqui revisitadas 

ajudam, portanto, a compreender a relação visceral estabelecida entre a produção da imprensa 

– e, mais especificamente, do rádio – e sua imagem construída junto à sociedade. É isso que 

buscamos explorar a seguir. 

 

 

1.1. Credibilidade versus velocidade 

 

Em meio à leitura de considerações sobre a relação entre “credibilidade” e 

“jornalismo”, uma das primeiras constatações que se pode fazer é que raramente esse binômio 

é associado à variável “velocidade”, tomada como parâmetro neste trabalho e à qual nos 

dedicaremos no próximo capítulo. Por ora, cabe constatar que a rapidez do processo 

jornalístico talvez nem seja cogitada pela maioria dos autores, quando o assunto é a sensação 

de confiança transmitida ao público. E, quando mencionado, esse aspecto parece ser um fator 

de alerta, pois coloca em risco a qualidade da informação divulgada. 

Silvia Saraiva de Macedo Lisboa (2011, on-line) está entre os que, possivelmente sem 

intenção, não percebem muita utilidade na velocidade, quando a questão em pauta é a 

confiança da audiência. Ao problematizar as dimensões de seu objeto de estudo – a 

credibilidade no jornalismo pós-internet –, adjetiva os aspectos “tendencioso”, “verdadeiro”, 

“profundo” e “exato”. Termos como “veloz” ou “lento”, por exemplo, ficaram de fora.  

Também em sua busca pela definição de credibilidade, ela acrescenta que “os 

conceitos de reputação e autoridade têm sido, em alguns estudos empíricos, usados como 
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sinônimos de credibilidade” (LISBOA, 2011, on-line). Aqui, temos dois elementos 

importantes: “reputação” e “autoridade”; mas, novamente, a velocidade não aparece. 

Lisboa (2011, on-line) ainda reconhece que “a percepção de credibilidade pode ser 

afetada por fatores relacionados a crenças e ideologia dos receptores. [...] Esta característica 

da credibilidade impõe sérias dificuldades à mensuração do conceito”. Isso porque a 

interpretação de credibilidade varia de pessoa para pessoa. Há quem acredite em um político e 

não em outro, o que não significa que a percepção do eleitor indique que seu candidato seja de 

fato honesto. O mesmo parece se aplicar na escolha de um veículo de comunicação.  

 Marcella Cunha Barros (2011, p. 25) elenca fatores de credibilidade, mas também 

encontra dificuldades em definir o conceito com precisão, uma vez que os autores por ela 

incorporados partem de perspectivas diferentes, quando comparados entre si. Aspecto 

interessante de seu trabalho é a apropriação de uma pesquisa realizada pela Associação Norte-

Americana de Editores de Diários (ASNE, em sua sigla original), na qual são estabelecidos  

 

valores para a medida da credibilidade das notícias, sendo eles: sinceridade; 

imparcialidade; que contem a história completa, com todos os dados; 

exatidão; que respeitem a privacidade das pessoas; que velem pelo interesse 

comum das pessoas; que se preocupem com o bem-estar da comunidade; que 

separem a informação da opinião; que mereçam confiança; que enfatizem os 

fatos em relação às opiniões; e o profissionalismo. 

 

A pesquisa da ASNE também não considera diretamente particularidades temporais 

como componentes de mensuração da credibilidade. Entretanto, acena ao fato de que as 

informações devem ser fornecidas por completo, com “exatidão” – sem equívocos, 

presumimos –, o que, é evidente, requer tempo. Possivelmente, há um conflito aí, coincidindo 

com algo já dito e que vale ser reforçado: que a adição da pressa ao jornalismo é, para os 

autores que estabelecem pontes entre os aspectos, perigosa, pois fragiliza a qualidade do 

trabalho realizado.  

Entre os que veem de forma delicada essa relação estão Demétrio de Azeredo Soster e 

Marcia Benetti Machado (2003, p. 1), para quem “a aceleração do tempo de produção e 

veiculação da notícia parece estar relacionada com a intrigante derrocada da precisão como 

critério jornalístico”. Segundo eles, a equação é fundamentalmente simples: menos tempo, 

menos precisão. E precisão é um elemento também ligado à competência do jornalista. 

 Os autores contrapõem seu argumento com uma pesquisa realizada pela Online News 

Association (ONA), sediada em Illinois, nos Estados Unidos, segundo a qual a credibilidade 

não está elencada como o aspecto mais importante do webjornalismo. As pessoas que 
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participaram do levantamento não dedicaram “sérias considerações e preocupações” com tal 

fator (SOSTER & MACHADO, 2003, p. 6). Portanto, há embasamento para alegar que, para 

o público, a velocidade tem mais valor do que a credibilidade, e talvez até para afirmar que 

um veículo veloz é também um veículo que goza de confiança. No entanto, Soster e Machado 

(2003, p. 8) atacam a defesa de que uma notícia rápida é melhor do que uma notícia sem 

equívocos, rigorosamente apurada e bem redigida. Ao analisar o portal Último Segundo, 

pertencente ao iG, concluem que “quando o assunto é webjornalismo, errar parece ser a regra. 

De um total de 43 notícias capturadas na manhã do dia 4 de outubro de 2002, por exemplo, 

apenas quatro não possuíam nenhum tipo de erro”. 

 Se, por um lado, a pesquisa da ONA indica que o receptor de notícias não liga tanto 

para erros, o estudo feito por Soster e Machado, por outro, afirma que os produtores de 

notícias já pensam de maneira diferente. Essa constatação se ancora no resultado das 

entrevistas que esses autores realizaram com cinco editores, quatro repórteres, três redatores e 

dois redatores-chefes do Último Segundo. A conclusão a que chegaram é a de que quem 

trabalha com jornalismo não gosta muito – ou, ao menos, não gostava, no início dos anos 

2000 – do fetiche pela velocidade. 

 

O levantamento constatou que a velocidade não é necessariamente vista 

como aliada quando o assunto é webjornalismo por estas pessoas: 64,2% dos 

entrevistados entendem que ela redunda em falta de profundidade nas 

informações, representa maior risco de erros (35%) e favorece o desencontro 

de informações (21,4%). Assim, seriam decorrência da alta velocidade de 

veiculação de informações o risco de erros, o desencontro de informações e a 

perda de informações contraditórias de fontes diferentes, por falta de tempo 

para checar os dados (SOSTER & MACHADO, 2003, p. 8-9). 

 

A partir desses dados, e provavelmente com interpretações baseadas em produtos 

jornalísticos à disposição no mercado da informação, Soster e Machado (2003, p. 10) são 

taxativos ao definir que a velocidade não pode se sobrepor aos demais valores jornalísticos: 

 

Se o jornalismo abre mão da precisão – não apenas da correção no trato da 

língua, o que por si já seria grave, dada a imensa capilaridade da notícia e 

seu caráter lentamente formador de padrões de linguagem –, de que vale o 

seu caráter mais veloz? “Mais rápido, mais errado e menos confiável” parece 

ser a equação mais perigosa para o campo jornalístico dos últimos tempos. 

 

Tudo leva a crer que há uma relação inversamente proporcional entre a qualidade da 

apuração e o tempo usado para tal apuração. As exceções poderiam ser os casos de preguiça 

ou de limitação de recursos, em que jornalistas não fazem o trabalho adequadamente apesar 
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de o tempo necessário ser oferecido. Mas, para discorrer sobre isso, é preciso contemplar 

aspectos relacionados ao processo de elaboração dos noticiários. 

 

 

1.2. No meio do caminho, a apuração 

 

Transmitir uma informação apenas replicando-a de algum portal ou de qualquer outro 

veículo, sem apurar, não é trabalho de jornalista. Pelo menos é o que defendem Zélia Leal 

Adghirni e Gilseno Ribeiro (2001, p. 55), ao perecerem uma sensível diferença entre os 

“produtores de conteúdo” – aqueles que “se alimentam de matérias requentadas, de flashs que 

copiam de outros sites ou portais, de informação de segunda ou terceira mão, sem jamais se 

deslocar pessoalmente ou se comunicar diretamente por telefone com a fonte ou as fontes da 

informação” – e os “jornalistas”, cujo dever é transmitir informações corretas acima do dever 

de ser rápido: “seja ele [jornalista] da internet ou da mídia tradicional, não se contenta em 

difundir uma notícia. Ele a decompõe, coloca-a em perspectiva, compara-a a outros fatos da 

atualidade”. 

A precisão e o compromisso com o público também são defendidos por Paulo Serra 

(2006, p. 1), ao ressaltar que as novas ferramentas de divulgação de informações por qualquer 

cidadão devem reforçar ao jornalista seu dever de apresentar uma notícia muito bem 

elaborada. Conforme tal perspectiva, esse profissional ainda é remunerado justamente para 

que divulgue informações de maneira diferente da que costumam fazer outras pessoas. Caso 

contrário, não apresentará diferenciais diante da concorrência dos bloggers “comuns”, por 

assim dizer. E credibilidade é o que buscam tais bloggers, a fim de se tornarem tão credíveis 

quanto os jornalistas.  

 

Mas, se é um facto que os blogs dão, a cada cidadão, a possibilidade de 

publicar o que quer, retirando, deste modo, aos jornalistas e às organizações 

mediáticas tradicionais esse privilégio, a questão que se coloca é a de saber 

como podem ganhar e ganham, os blogs, a credibilidade que é também uma 

sua condição essencial – referirmo-nos, claro, aos blogs que têm uma 

pretensão informativa, e não àqueles que têm uma pretensão lúdica, artística, 

confessional, etc. [...] Permanece, portanto, a questão de saber como é que, 

sem os meios e as condições que as organizações mediáticas podem 

mobilizar para conseguir tal desiderato, podem o blogger e o blog tornar-se 

credíveis (SERRA, 2006, p. 1). 

 

Serra (2006, p. 5-6, grifo nosso) alerta para os riscos que a má apuração traz para a 

imagem de veículos tradicionais. Jornais, revistas, rádios e emissoras de TV já construíram 
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sua credibilidade há décadas. Em alguns casos, há mais um século. O respeito e a confiança 

do público não foram conquistados da noite para o dia. O perigo é que tais valores podem “ir 

pelo ralo” com apenas um erro cometido. Assim sendo, e de modo a explicar o que entende 

por “caracter dinâmico da credibilidade”, o autor propõe considerar quatro “leis” do “processo 

de credibilização”:  

 

lei da progressão geométrica, de acordo com a qual cada episódio em que 

um orador A manifesta a sua credibilidade não só faz aumentar esta mas fá-

la aumentar de forma geométrica; lei da indução, segundo a qual não basta 

uma multiplicidade de casos para garantir plenamente a credibilidade de um 

orador A, mas basta um único caso/episódio negativo para a destruir; lei da 

associação, que diz que se um orador A está associado a um outro orador ou 

instituição B que é credível, é ele próprio considerado como credível; lei da 

transferência, que afirma que se um orador A se manifestou como credível 

numa situação ou contexto X, mostrar-se-á igualmente credível numa 

situação ou contexto Z. 

 

Em termos práticos, os motivos que ferem a credibilidade podem ser facilmente 

observados nos casos de erros graves cometidos pela imprensa brasileira, como o ocorrido em 

20 de maio de 2008, quando alguns veículos – incluindo CBN e Jovem Pan, destacadas neste 

trabalho – anunciaram a queda de um avião nas proximidades da pista do aeroporto de 

Congonhas, na zona sul de São Paulo. Na ocasião, as duas emissoras se deixaram levar pela 

pressão e apenas reproduziram um erro iniciado pela GloboNews, que destacava, em sua 

programação ao vivo, a queda de um avião da companhia Pantanal. Apenas alguns minutos 

mais tarde foi esclarecido que o fogo visto perto da pista do terminal era um incêndio em uma 

loja de colchões homônima à empresa aérea. Nesse caso, apenas alguns minutos de espera e 

uma confiança maior na equipe dos próprios apuradores teriam evitado o equívoco. 

Com base em extensa revisão bibliográfica, Oliveira (2012, p. 107) considera que a 

credibilidade do jornalismo está intimamente relacionada à qualidade da apuração e a 

parâmetros morais e éticos que devem “nortear a conduta dos profissionais e empresas e a 

realização da atividade jornalística de forma adequada, atendendo ao seu compromisso de 

informar o público sobre os acontecimentos”. Logo, equívocos nesse processo são como 

“feridas abertas”, numa tradução vulgar, principalmente se evidenciam fazeres tendenciosos. 

A afirmação pode ser exemplificada com um fato ocorrido durante a campanha presidencial 

de 2010. Às vésperas do segundo turno, José Serra, candidato pelo PSDB, foi a um hospital 

fazer exames, depois de ser atingido na cabeça, por um objeto, enquanto caminhava pelo 

bairro Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Na repercussão do caso, as coberturas 

do jornal Folha de S.Paulo e da TV Globo demontraram um tom que favorecia o candidato 



23 
 

 

tucano. Ambos alegaram que Serra foi ferido por um rolo de fita adesiva, e citaram uma 

confusão com militantes do PT – que realmente aconteceu. A Folha chegou a publicar a 

matéria, inicialmente, com o seguinte destaque: “Serra leva pancada na cabeça em confusão 

com militantes do Rio”. O SBT, por sua vez, informou que o candidato tinha apenas sido 

atingido por uma bolinha de papel. Outros veículos se abstiveram de especificar qual objeto 

havia sido lançado, destacando que o político foi encaminhado a um hospital particular para 

ser examinado. Ainda que até hoje seja um mistério o que atingiu José Serra em 20 de outubro 

de 2010, o episódio é conhecido como “o caso da bolinha de papel”
3
.  

A discussão sobre o que atingiu José Serra não se trata só de um detalhe que pode 

carregar consigo um conteúdo político. Não é sobre se machucou ou não o então candidato. A 

questão é que os jornalistas, em suas rotinas diárias, acabam reproduzindo muita informação 

não apurada. Ninguém de fato viu o que foi atirado para poder nomeá-lo. 

É difícil determinar o que os jornalistas deveriam ter feito naquela ocasião. Publicar a 

informação apenas de que Serra foi atingido por um objeto durante uma caminhada ainda 

poderia deixar margem para a interpretação de que ele se machucou. Determinar o que foi 

jogado contra o político, sem uma apuração conclusiva, é igualmente equivocado. O que 

parece mais correto é deixar bem clara a informação de que não é possível dizer o que o 

atingiu. O caso da “bolinha de papel” – que nem poderia ter esse nome – revela que o modo 

automático de apurar informações expõe as fraquezas do jornalismo ao público. E, 

consequentemente, prejudica sua imagem como instituição. 

 

  

1.3. Credibilidade, poder e liberdade 

 

A credibilidade, em sua condição de capital simbólico, é associada, como já dissemos, 

a uma série de outros valores, como “verdade”, “liberdade”, “objetividade”, “rigor”, 

“exatidão” e “honestidade”, para citar alguns dos que são elencados por Oliveira (2012). 

Esses valores seriam os responsáveis por colocar o jornalismo num degrau acima das demais 

formas de expressão midiática ou de outras narrativas sobre o cotidiano. 

Ciro Marcondes Filho (1986, p. 24) ressalta que o conjunto de tais elementos atribui 

um poder e/ou uma autoridade em relação à informação trabalhada. A ideia é que a instituição 

                                                           
3
 Esse título é usado no portal Memória Globo, justamente na seção “Acusações Falsas”. Os globais alegam que 

até o SBT passou a veicular posteriormente que Serra foi atingido por uma bolinha de papel e também por um 

rolo de fita adesiva. O memorial ainda usa trechos de reportagens da Folha e do jornal O Estado de S. Paulo para 

se defender da acusação de ter se posicionado de maneira que bajulasse o presidenciável do PSDB. 
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com mais valores é aquela que goza da maior credibilidade e, consequentemente, do maior 

poder de influência. Historicamente, aliás, nas relações sociais, aqueles que detêm o poder de 

informar estiveram em posição dominante em relação aos demais. E o privilégio da 

informação já foi concentrado, em outros tempos, em uma quantidade muito menor de mãos: 

 

A autoridade do sacerdote, do catedrático, do profeta, do feiticeiro está na 

sua propriedade do saber. O saber aqui é negociado e serve como moeda 

para a ascensão na escala hierárquica da sociedade. Os escribas no mundo 

antigo ocupavam um posto privilegiado porque somente eles 

monopolizavam a capacidade de registrar e de saber. Só era transmitido o 

que interessava às elites que os sustentavam.  

 

O surgimento da internet, de alguma forma, democratizou o poder sobre a informação. 

Não só o saber ficou mais acessível, mas também sua divulgação. No entanto, não significa 

que a informação disseminada por um cidadão “comum” tenha o mesmo valor que a notícia 

transmitida por um grande veículo e/ou rubricada por um jornalista renomado. Longe disso. O 

capital simbólico dos grandes veículos pode ter sido reduzido, mas, por outro lado, foi 

evidenciado. Mais do que nunca, esse capital interfere na credibilidade de certa informação.  

Mas como agem os jornalistas em relação ao poder sobre a informação? Dentre as 

muitas particularidades que uma resposta a esse questionamento comporta, podemos afirmar 

que não é um movimento de grandes embates. Jair Borin (1987, p. 49-50) destaca a forma 

quase automática como esses profissionais se censuram de acordo com o veículo onde 

trabalham. Eles podem até não ser orientados diretamente por seus chefes, mas sabem que 

têm padrões e normas a seguir. Padrões esses geralmente alinhados com os interesses dos 

grupos de poder e à ideologia a que se inclina cada empresa jornalística:  

 

Outro fator limitante ao desenvolvimento de um jornalismo destinado às 

camadas despossuídas é o resíduo latente da censura que sobrevive dentro de 

todas as redações. A censura é sugerida, muitas vezes, pelos grupos de 

pressão. Ela se materializa de diferentes maneiras [...]. Dessa forma, a 

reação, como um todo, desfruta de um grau de liberdade restrito e controlado 

pelos chamados cargos de confiança (editores, subeditores e chefias de 

reportagem). Trata-se, na verdade, de uma malha rígida, onde nenhum editor 

pode exercer seu trabalho sem o aval de instâncias superiores, que decidem 

sobre as principais matérias, objeto da edição a ser veiculada. Esses poderes 

de edição sobre o espaço e o tempo da notícia estão concentrados de tal 

forma que, ao menor esboço de liberdade, o editor acaba sendo advertido ou 

pressionado para que saia de seu cargo, por não merecer mais a confiança de 

seus patrões. 

 

É curioso perceber que a credibilidade da atividade jornalística pode ser prejudicada 

por cerceamentos à liberdade de que os jornalistas, em teoria, deveriam gozar plenamente em 
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suas rotinas. Isso porque o jornalismo “moderno”, produzido em escala industrial, se 

desenvolveu justamente no contexto da democracia, em sociedades capitalistas, marcadas pela 

conquista de direitos fundamentais, como a própria liberdade. Nelson Traquina (2005, p. 50) 

alerta para o fato de haver uma relação interdependente entre essas esferas: 

 

Por um lado, a teoria democrática apontava para que o jornalismo cumprisse 

um duplo papel: 1) com liberdade “negativa”, vigiar o poder político e 

proteger os cidadãos dos eventuais abusos dos governantes; 2) com liberdade 

“positiva”, fornecer aos cidadãos as informações necessárias para o 

desempenho das suas responsabilidades cívicas, tornando central o conceito 

de serviço público como parte da identidade jornalística. Por outro lado, a 

comercialização da imprensa torna o jornalismo mais independente dos laços 

políticos e transforma a atividade também numa indústria onde um novo 

produto – as notícias como informação – é vendido com o objetivo de 

conseguir lucros. A nova ideologia pregava que os jornais deveriam servir os 

leitores e não os políticos, pregava que traziam informação útil e interessante 

aos cidadãos, em vez de argumentos tendenciosos em nome dos interesses 

partidários, pregava fatos e não opiniões. 

 

Mas, ainda que seja mais autônomo do que em países onde a influência do Estado 

sobre a população é maior – os regimes fechados, em que prevalecem ditaduras e outras 

formas de poder absolutista –, o jornalismo não é totalmente livre e democrático em 

sociedades capitalistas. Entre outros motivos, uma “total liberdade editorial”, se assim 

podemos chamar, não se atinge porque, segundo Borin (1987, p. 62), os grupos de poder – 

como políticos, por exemplo – inevitavelmente tentam usar das ferramentas de que dispõem 

para “pressionar repórteres, redatores e editores”.  

Além disso, a imprensa não raramente se sujeita ao “interesse do público”
4
, o qual, de 

acordo com Marcondes Filho (1986, p. 36), costuma ser predominantemente conservador e 

nem sempre aberto à pluralidade. O jornalismo que se produz para atender às demandas desse 

público, portanto, ainda que aparente neutralidade e imparcialidade, não é verdadeiramente 

isento, agindo apenas de modo a agradar a opinião popular e, indiretamente, promovendo o 

status quo. Afirma Borin (1987, p. 61) que, “dessa forma, a pretensa neutralidade serve de 

anteparo para que ela escamoteie sua posição conservadora ou favorável aos donos do poder, 

quase sempre assumida pelos proprietários de grandes veículos de comunicação, salvo 

honrosas exceções”. 

 

 

                                                           
4
 Carlos Chaparro (2012, on-line) é um dos autores que diferenciam o “interesse público” do “interesse do 

público”, ressaltando que o que as audiências querem consumir não necessariamente são os conteúdos de mais 

utilidade para o bem-estar da maior parte da sociedade.  
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1.4. A credibilidade e o radiojornalismo 

 

Vamos, agora, tratar da relação entre a questão central deste capítulo e o 

radiojornalismo. Armand Balsebre (1994, p. 20, tradução nossa), em livro específico sobre o 

tema, ressalta que credibilidade é de difícil definição. Para ilustrar, ele diz que, em uma 

pesquisa nas ruas sobre o grau de confiança de cada veículo de comunicação, por exemplo, 

um entrevistador obtém diferentes e vagas definições de credibilidade: 

 

A dificuldade na sistematização científica de tais conclusões surge quando 

nos encontramos com um escasso rigor na definição homogênea e concreta 

dos valores [...]. O conceito de credibilidade não se define nestes estudos de 

opinião de uma maneira concreta, e a pergunta da pesquisa se orienta 

unicamente a descobrir o grau de confiança que o consumidor da 

informação, ou seu próprio produtor/jornalista, depositam nos meios de 

comunicação que constroem periodicamente esta realidade informativa, com 

a qual se produz necessariamente dispersão e ambiguidade.  

 

O autor defende que, apesar de definirem regras para manter rigor e qualidade no 

desenvolvimento de seus trabalhos, os jornalistas jamais saberão precisamente quais fatores 

incutidos nessas regras resultam em credibilidade. Mesmo assim, indica quatro elementos 

fundamentais para uma produção radiojornalística credível, os quais, de certo modo, 

sintetizam boa parte das reflexões esboçadas aqui: “imparcialidade”, “exatidão”, “atualidade” 

e “inteligibilidade”.  

Embora reconheça que esses valores possam soar vagos, Balsebre (1994, p. 41, 

tradução nossa) os explora e diz que dão mais credibilidade: 1) “uma distinção maior entre 

informação e opinião”; 2) “um trabalho rigoroso com as fontes de informação”; 3) “uma 

informação atual e imediata”; e 4) “uma informação mais clara e com o mínimo de erros 

sonoros e vocais”. 

Tal perspectiva avalia que os ouvintes até gostam de ouvir opiniões, desde que estejam 

alinhadas com suas visões de mundo. Dessa forma, o ouvinte pode nem perceber que está 

ouvindo uma opinião; pode pensar que está ouvindo meramente uma informação. Mas se 

determinado comentário for contrário às convicções do ouvinte, este pode dar menos crédito à 

informação e, consequentemente, à emissora.  

Sobre o trabalho com as fontes de informação, evidencia que a fonte pode até errar, 

mas o jornalista, não. Se um especialista vinculado a uma universidade ou a uma instituição 

de renome erra ao passar uma informação durante uma entrevista, a credibilidade do jornalista 

tende a seguir intacta. Isso porque o trabalho do jornalista (de procurar a fonte mais 
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competente para discorrer sobre um determinado assunto) foi feito; o do entrevistado (de dar 

as explicações corretamente) é que não. Mas isso não deve ser confundido com o rigor que o 

jornalista deve ter ao buscar suas fontes. A situação em que a credibilidade do jornalista sai 

intacta é quando ele busca a autoridade máxima e quem comete o erro de informação é essa 

tal fonte. Afinal, um jornalista não tem culpa se o Corpo de Bombeiros informa de maneira 

errada o número de feridos em um acidente de ônibus e depois faz uma correção. Basta deixar 

claro, na reportagem, que os bombeiros corrigiram a informação (que era de posse exclusiva 

deles, não sendo algo que jornalistas poderiam apurar com outras fontes). 

Já a credibilidade associada à rápida divulgação das informações se deve à eficiência 

da emissora. Eficiência essa atrelada à capacidade de ter a quantidade suficiente de jornalistas 

trabalhando para que nada escape ao ouvinte. O rádio, especificamente, tem a capacidade de 

transmitir acontecimentos em tempo real, como um tumulto em uma manifestação, por 

exemplo. Além disso, esses acontecimentos são descritos por um repórter que está no local da 

notícia, observando tudo pessoalmente. 

O quarto tópico elaborado por Balsebre, enfim, é a “cereja do bolo”. De nada adianta 

alcançar os três primeiros elementos se, na hora de entrar no ar, um repórter gagueja ou 

comete erros graves de concordância. Somado a isso, a plástica e a operação técnica de som 

também transmitem sensações relacionadas à credibilidade, assim como a própria entonação 

da voz, como veremos à frente.  

Serra (2006, p. 4), por sua vez, avalia a “reputação” e o “prestígio” dos personagens 

do rádio como pilares fundamentais na construção de credibilidade. Os nomes que mais se 

destacam em um radiojornal são os de colunistas e os de âncoras (ou apresentadores), sendo 

estes últimos considerados figuras-chave no rádio. 

Assim sendo, temos o âncora como um dos fortes elementos da construção da 

credibilidade no meio. A ele, Lisboa (2014, p. 7), em outro texto, dedica a seguinte análise: 

 

A credibilidade, enquanto atributo de qualidade de uma fonte ou de seu 

discurso, é dependente da perspectiva de um sujeito. A credibilidade 

constituída de um orador precisa preexistir à percepção do interlocutor, mas 

só ganha sentido dentro de uma relação intersubjetiva. Os atributos que 

sustentam a credibilidade precisam já estar de alguma forma no sujeito que 

enuncia para serem percebidos pelo sujeito que interpreta. 

 

Parece não adiantar muita coisa uma equipe de jornalistas ser extremamente 

competente, se não houver um apelo na escolha do apresentador. Tem que ser alguém que 

goze da confiança e até da amabilidade do público.  
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Lisboa (2014, p. 8) lista as características de um “bom informante”, as quais podemos 

facilmente transferir para a figura do âncora: 

 

A credibilidade constituída está amparada nas noções socialmente 

compartilhadas sobre o que significa ser um bom informante. Essas 

dimensões, já identificadas por filósofos da Antiguidade, como Aristóteles, 

permanecem praticamente as mesmas até hoje. São elas: a) competência, 

também chamada de autoridade, que se refere ao conhecimento técnico e 

verdadeiro sobre o assunto abordado, e b) integridade da fonte, que envolve 

aspectos relativos ao seu caráter, como disposição em compartilhar 

informações, compromisso com a verdade, sinceridade em expor motivações 

e interesses e, sobretudo, a reputação. 

 

 Tudo acaba de alguma forma se relacionando com os conceitos de “competência”, 

“autoridade” e “reputação”. Lisboa (2014, p. 8) dá a pista: “Filosoficamente, um relato deve 

atender a duas condições para que uma relação de confiança se estabeleça [...]: 1) o ouvinte ou 

leitor não pode ter nenhuma evidência contrária acerca da confiabilidade da fonte e 2) o relato 

deve servir como um guia confiável para a verdade”.  

 Serra (2006, p. 5) ainda recorre a Aristóteles, e nele se baseia para afirmar: “o que está 

em causa não é que o orador tenha, de facto, tais qualidades [de credibilidade], mas que as 

consiga aparentar à medida que profere o seu discurso. [...] Elas são, como hoje se diz, não 

qualidades „reais‟, mas percebidas”. Sua conclusão é parecida com a de Lisboa (2014, p. 2): 

“Proferida há dois mil e quinhentos anos, a frase de Sócrates de que „a maneira de se 

conseguir boa reputação reside no esforço em ser aquilo que se deseja parecer‟ assume hoje 

uma oportuna atualidade”. 

Quem busca de forma muito detalhada os mínimos fatores de credibilidade no rádio é 

Julia González Conde (2005, p. 12, tradução nossa). Ela reforça aquilo em que Serra e Lisboa 

também acreditam: “a rádio é a voz do locutor, é o comunicador que consegue que a rádio 

seja um meio próximo porque humaniza as palavras, personifica-as, evoca situações, provoca 

recordações e estabelece laços emocionais com o ouvinte”.   

Portanto, considerando que o âncora é peça-chave para a reputação de uma emissora, a 

autora vai destacar os atributos que formam um bom apresentador, bem como indica como 

ele, nos menores detalhes, obtém o carisma do público.  

 

O estado de ânimo e a atitude de quem fala são qualidades da voz que 

determinam sua forma. Assim, os sentimentos do emissor da mensagem se 

transmitem através do tom com que ele fala. Por isso, é muito importante 

que os locutores (comunicadores, informadores...) radiofônicos aprendam a 

controlar suas emoções e o tom com que falam. Caso contrário, uma 
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mensagem alegre poderia parecer triste e vice-versa, diminuindo a 

credibilidade do mesmo (GONZÁLEZ CONDE, 2005, p. 5, tradução nossa). 

 

Em nenhum momento, González Conde defende que os apresentadores devem omitir 

totalmente seus sentimentos para manter a confiança do público. O problema é quando há um 

equívoco do âncora, que muitas vezes não entende o tom adequado de um texto que esteja 

lendo ao vivo.  

Mas voltemos à importância do âncora para a credibilidade e, consequentemente, para 

a audiência de um veículo. González Conde (2005, p. 11) acredita que os veículos quase 

sempre acabam dando a mesma notícia. Se há alguns minutos de diferença entre um e outro, 

pouco importa. A forma de noticiar é que se torna um fator decisivo na hora da escolha do 

público por uma rádio ou outra. Um mesmo grupo empresarial poderia ter diversas rádios 

jornalísticas voltadas para grupos específicos, nichos. Notemos que o valor da notícia e da 

qualidade de sua apuração se mostra menor do que o modo de contá-la.  

 

Porém, de todos os informativos e meios de comunicação que existem, 

deveríamos nos perguntar: por que escolhemos um e não o outro? Por que 

gostamos mais de um apresentador, um jornal de uma emissora (ou locutor) 

que dos demais? Por que selecionamos conscientemente quem vai nos contar 

a informação e não a escutamos ou a lemos ao acaso? Isso acontece porque, 

apesar de as notícias ou a informação serem em essência as mesmas, não são 

transmitidas da mesma maneira e não acreditamos nelas de forma igual; 

depende de quem as conta (GONZÁLEZ CONDE, 2005, p. 10, tradução 

nossa). 

 

 Certamente, as preferências políticas ou ideológicas do ouvinte influenciam sua opção 

por certas emissoras. Sabendo disso, uma rádio pode investir numa guinada para um público 

mais restrito, ou diversificar as opiniões de seu quadro de âncoras e comentaristas. 

  E ainda há algo mais curioso e muito mais sutil do que as preferências de 

posicionamento: González Conde (2005, p. 12, tradução nossa) argumenta que o público 

encontra menos ou mais credibilidade em um determinado locutor em razão de sua maneira 

de se expressar. Assim como erros ortográficos comprometem a autoridade de jornalistas que 

atuam em veículos impressos, gaguejadas e pequenas fraquezas na locução põem em xeque a 

confiança do ouvinte nos radialistas. Uma entonação fraca e leve demais passa a ideia de falta 

de firmeza e de convicção na notícia, sendo aconselhável “ter uma atitude familiar e 

amigável, que esteja mais próxima da conversa coloquial do que do discurso formal, mas sem 

cair no vulgar. É melhor que se destaque a sinceridade, a cordialidade e a amabilidade sobre a 

complexidade, a distância ou a frieza”. 
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 É lógico que tais orientações não são regras pétreas. Vão variar de público para 

público e até mesmo de momento para momento. Pelo menos é isso que acontece nas duas 

emissoras contempladas nesta dissertação. CBN e Jovem Pan mudam a linguagem em seus 

programas e até dentro de um mesmo jornal.  

Os locutores de rádio foram, durante muito tempo, homens de voz grave e empostada. 

Um dos motivos é de ordem técnica. A qualidade da transmissão das antenas ou da 

reprodução nos aparelhos dificultava a compreensão da locução. 

 

As vozes graves, no geral, têm mais valor do que as médias ou agudas, sejam 

masculinas ou femininas, embora estas últimas gozem de uma tolerância 

maior caso não sejam tão graves. Uma voz grave é mais intensa [...]. É uma 

voz agradável porque é cálida e próxima do ouvinte, além de carregar mais 

segurança e tranquilidade, algo valorizado em grande medida (GONZÁLEZ 

CONDE, p. 7, tradução nossa) 

  

González Conde (2005, p. 6, tradução nossa) tenta ser ainda mais precisa: 

 

A duração da voz se dá em função da quantidade de ar que somos capazes de 

armazenar nos pulmões para logo expirá-lo na leitura, e este processo é 

diferente em cada indivíduo. Por isso, é importante que todo comunicador 

saiba qual é sua capacidade, já que isso influenciará no ritmo de sua locução 

e, com isso, na leitura de seu discurso. Se não se armazena ar suficiente, terá 

que parar quando o corpo pedir, por azar, na metade da frase para respirar de 

novo. Desta forma, a mensagem perde sentido, o que não contribui 

positivamente para a credibilidade de seu conteúdo e nem para a do 

informador. 

  

Este é um dos motivos pelos quais o texto de rádio é curto, com muitos pontos e 

preferencialmente escrito na ordem direta. Além de facilitar a locução, também facilita a 

compreensão dos ouvintes que, ao contrário dos leitores, não têm oportunidade de retomar a 

absorção da informação em caso de falta de entendimento. 

Há de se fazer uma distinção entre a locução do âncora e a do repórter. No primeiro 

caso, uma gaguejada ou uma simples engasgada no ar podem comprometer a confiança 

passada por ele. Já no segundo caso, a dificuldade para falar pode passar ainda mais 

credibilidade, em situações como, por exemplo, a cobertura de uma manifestação. O barulho 

de fundo e uma respiração ofegante praticamente ajudam a “desenhar” o cenário da notícia 

para a imaginação do ouvinte. É corriqueiro até que repórteres precisem interromper seu 

trabalho ao vivo por conta de bombas de gás lacrimogêneo ou de quaisquer outros entreveros. 

A informação pode não chegar completa ao ouvinte, mas o público gosta de saber que o que 

ouviu veio da boca de alguém que estava em campo, o mais perto possível da notícia. 
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 Tais constatações sobre as coberturas in loco não são novas. São mais antigas até que 

o próprio rádio. Peucer (2000, p. 204) já defendia, no século XVII, que o relato jornalístico 

obtido por “impressão própria” tinha valor superior: “qualquer pessoa concordará sem 

nenhum problema que é merecedor de mais credibilidade o testemunho „presencial‟ (autóptes) 

que o receptor de uma transmissão de outro”.  

 Além de falar da influência da voz na constituição da credibilidade do rádio, González 

Conde (2005, p. 3, tradução nossa) expõe aspectos que, ao menos em parte, estão ligados a 

outros fatores que não ao áudio propriamente dito: 

 

Há um dado muito interessante que aponta que 59,6% da população
5
 que 

escuta rádio considera que as notícias veiculadas neste meio merecem 

bastante confiança, frente aos 46,3% das pessoas que assistem à televisão. 

Isso diz que se vê mais televisão, mas se confia mais na rádio. Entre as 

pessoas mais velhas, podemos ainda ouvir a frase “isso é verdade porque 

ouvi no rádio”. 

  

No cenário nacional, a edição mais recente da Pesquisa Brasileira de Mídia, elaborada 

pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (BRASIL, 2016, p. 14-

28), constata algo semelhante. Segundo esse levantamento, 63% dos entrevistados relataram 

se informar por meio da TV; em segundo lugar, no ranking, está a internet, com 26%; e só na 

sequência é que vem o rádio (7%) e o jornal impresso (3%). No entanto, as notícias 

veiculadas na televisão parecem gozar da mesma credibilidade que as do rádio e as do jornal 

impresso. Dos que ouvem rádio, 29% disseram confiar sempre nas notícias; entre os leitores 

de jornais impressos, a confiança total também se dá para 29% das pessoas; e o índice da TV 

é um pouco mais baixo: 28%. Já a internet, plataforma veloz e capaz de transmitir notícias em 

tempo real, apresenta pouquíssima confiança plena: apenas 6% dos internautas. O índice não 

fica muito à frente do mesmo tipo de confiabilidade em blogs (4%) e em redes sociais (5%). 

Não é possível, contudo, afirmar de antemão que a baixa credibilidade dos portais de notícias 

esteja necessariamente relacionada à baixa precisão resultante da instantaneidade e à possível 

falta de aprofundamento das reportagens. 

 Curioso também é que a audiência pode não dar tanto crédito aos portais de notícia. 

Mas as redações de rádio dão. Mais do que isso, há tempos elas passaram a ser pautadas 

também pelo jornalismo on-line. Isso mudou o modo de produção do radiojornalismo, 

conforme observa Nélia Del Bianco (2004, p. 10-11). Ela lembra que, antes da internet, as 

                                                           
5
 Nota do autor: González Conde se refere a uma pesquisa do Centro de Investigaciones Sociológicas, publicado 

em outubro de 2003. O centro é sediado em Madrid e desenvolve levantamentos de diversos ramos sob 

encomenda, incluindo estudos qualitativos com a população espanhola.  
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veiculações impressas só ocorriam uma vez por dia ou, no máximo, duas, em casos de jornais 

vespertinos. Mas a nova ordem “dia e noite” de jornalismo reconfigurou o cenário não só do 

rádio, mas de toda a mídia: 

 

Ao editar seu jornal, Mr. Gates
6
 não sabia o que o concorrente estava 

preparando para a edição do dia seguinte. Isso fazia com que seus critérios 

de seleção tivessem um valor essencial a ponto de determinar o sucesso ou 

fracasso da publicação. Sem referenciais comparativos poderia levar muitos 

“furos” ou mesmo ser responsável por divulgar uma notícia que o 

concorrente não tomou conhecimento. Embora o rádio sempre acompanhou 

a produção do concorrente por meio do radio-escuta, ainda assim a situação 

contemporânea de produção integrada à internet leva ao extremo uma 

seleção guiada pela comparação. 

 

Um furo estampado na capa de um jornal impresso podia ser fatal para as vendas de 

outro jornal. Não daria tempo de correr atrás da informação do concorrente e lançar nas 

bancas uma nova edição. Mas, na internet, dá. E a questão discutida nesta dissertação se 

concentra neste tema. Um dia de atraso na publicação de uma notícia é – e sempre foi, 

certamente – tempo demais. Mas, e agora, com a internet? O que é tempo demais? Algumas 

horas? Alguns minutos?  

Fato é que a cobrança dos chefes de reportagem sobre os jornalistas, de um modo 

geral, aumentou das mais diversas formas, em virtude dessa nova ordem, também de acordo 

com Bianco (2004, p. 12): 

 

Se em determinado momento agências e jornais online apresentam enfoque 

diferente daquele da emissora, ele cobra uma explicação dos repórteres. 

Muitas vezes prevalece o ponto de vista do profissional da casa, quando 

consegue sustentar que seu enfoque está correto. Caso fique provado que a 

apuração não foi completa, a informação oriunda de fontes disponíveis na 

Internet irá complementar o trabalho. Não deixa de ser uma pressão a mais 

para que o repórter faça um trabalho imune a “furos” dos concorrentes. A 

situação leva a questionar se observação e percepção do repórter no local do 

acontecimento já não são mais suficientes, sendo necessário recorrer à 

mediação da tecnologia para apreender o real. No limite pode criar uma 

dependência da tecnologia para confirmar o que se viu na rua. 

 

 Isso acontece porque, durante o processo de preparação de uma reportagem, um chefe 

já tem acesso a diversos outros conteúdos sobre o tema. Antes da internet, só no dia seguinte é 

que esse chefe saberia da abordagem que o concorrente deu a determinado acontecimento. 

                                                           
6
 Nota do autor: Bianco se refere à pesquisa que deu origem à chamada “teoria do gatekeeper”. “Mr. Gates” foi o 

pseudônimo criado por David White para se referir ao editor de um jornal com circulação diária de 30 mil 

exemplares nos EUA que ele acompanhou durante seu estudo, em 1949. Na pesquisa, White avaliou as notícias 

descartadas por Mr. Gates, concluindo que as decisões sobre o que é publicado ou não se baseavam em conceitos 

subjetivos formulados a partir das experiências pessoais do editor.  
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 Bianco (2004, p. 9-10) também se preocupa em discutir a credibilidade da informação 

jornalística no rádio, apontando para uma “crise” originada pela internet, a qual “levou as 

emissoras [...] a desenvolverem uma metodologia de checagem”, a qual é, por ela, organizada 

no seguinte esquema:  

 

a. Contrastação de fontes – Comparar a cobertura do acontecimento em, no 

mínimo, três agências sejam nacionais ou internacionais.  

b. Checagem direto na fonte – Se as informações entre as agências nacionais 

forem muito divergentes, a recomendação é ligar para a fonte e checar os 

fatos. Em caso de agência internacional, a checagem é realizada mediante 

consulta ao site do órgão, instituição ou governo envolvido no assunto. A 

consulta pode se estender também às edições dos jornais online do país de 

origem da notícia.  

c. Dupla checagem – Em casos de crimes, assassinatos, acidentes, greves, 

problemas no transporte coletivo, temporais, enchentes e demais problemas 

de calamidade pública se faz checagem e re-checagem de dados colhidos na 

Internet. A primeira checagem é por telefone junto aos órgãos públicos. Se 

confirmada, a notícia vai ao ar. A segunda é enviar uma equipe de 

reportagem ao local para aprofundar a notícia.  

d. Análise da coerência discursiva – Verificar se o relato apresentado pela 

fonte recolhida da internet é consistente, equilibrado, exato e coerente. Caso 

haja contradições, aspectos nebulosos ou mal explicados, o procedimento é 

não utilizar a informação.  

e. Investigar sobre a data em que a informação foi elaborada e 

disponibilizada na Internet.  

f. Atribuição de grau de confiabilidade – As agências originárias da mídia 

tradicional são consideradas pelos jornalistas de rádio como mais confiáveis. 

Entre elas a UOL News, FolhaOnline, Agência Estado, GloboNews e JB. 

Com menor frequência, os jornalistas consultam o site do Correio 

Brasiliense e da Agência Brasil, especialmente quando o assunto é oficial. 

As agências internacionais mais consultados são CNN, BBC e Reuters.  

g. Em caso de dúvida quanto à veracidade da informação ou diante de 

eventuais dificuldades na checagem, a recomendação da direção de 

jornalismo é não recolher a informação. 

  

Examinando essa lista cuidadosamente, podemos identificar que as ações de checagem 

propostas pelas emissoras, organizadas por Bianco, caminham na contramão da velocidade, 

porque exigem cautela nos procedimentos e, até mesmo, estratégias combinadas, como 

aparece bem claro nos tópicos A, B e C. Isso só reforça a ideia já lançada até aqui e que 

discutiremos um pouco mais amplamente no próximo capítulo, isto é, a de que “dar o furo” 

não é sinônimo de bom jornalismo.  

Outro aspecto a se observar na citação reproduzida acima se relaciona ao tópico F, o 

qual nos mostra que o rádio se tornou dependente de agências e de portais de notícia. Note-se, 

portanto, a confiança depositada nas mãos dos concorrentes. Sendo assim, a credibilidade das 

rádios acaba dependendo da credibilidade dessas outras empresas, de seus modos de fazer, de 
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seu compromisso com a informação. Se, por um lado, como vimos, os internautas, de uma 

forma geral, não confiam tanto nos portais, os jornalistas, por outro, confiam.  

 

 

1.5. A onda da pós-verdade 

 

Falar em credibilidade no atual contexto do jornalismo implica necessariamente em 

lançar olhares para um fenômeno que tem sido bastante evidenciado: a “pós-verdade”. 

Expressão surgida depois da popularização das redes sociais (não que esteja unicamente 

relacionada a tais plataformas), acabou sendo escolhida como a palavra do ano de 2016 pelo 

Dicionário Oxford. 

Na referida fonte, a expressão é definida como ato de “relacionar ou indicar 

circunstâncias em que fatos objetivos influenciam menos a opinião pública do que apelos 

emocionais e crenças pessoais” (WORD..., 2016, on-line, tradução nossa). 

A internet e, especialmente, as redes sociais modificaram a forma de se consumir 

notícias. E a pós-verdade se tornou o que é graças à política de filtros das redes, em que os 

usuários são capazes de selecionar o tipo de informação que lhes interessa (isso quando a 

própria plataforma eletrônica não o faz automaticamente por meio de algorítimos). Ao filtrar a 

informação, a internet cega parcialmente seus usuários. As fontes de informação não levarão 

pontos de vista diversos sobre determinado acontecimento. Pelo contrário, apenas vão reforçar 

as opiniões de cada público.  

Andreza Alves e Enderson Oliveira (2017, p. 3) analisaram a discussão do novo 

modelo de Ensino Médio, proposto por meio de um projeto de lei de 2013 e apoiado pelo 

governo de Michel Temer. Eles concluíram que, antes de se informar devidamente, os 

internautas já haviam tomado posição sobre a tal reforma educacional e compartilhado 

notícias defendendo seus pontos de vista nas redes sociais: 

 

Na pós-verdade, cada um cria a sua própria verdade, filosofia e dissemina 

isso de tal forma que diversas pessoas “acreditam” na veracidade da 

informação devido ao número de compartilhamentos, curtidas e comentários 

nas mídias sociais. A verdade e a credibilidade de informação são 

esquecidas, assim, tornando-se parte do passado.  

  

Os autores levantam outro ponto crucial na discussão sobre a pós-verdade: além de as 

pessoas se informarem muito parcialmente, elas muitas vezes se informam por meio de fontes 

erradas. E é aí que o valor da credibilidade entra na discussão. 
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Na ânsia por compartilhar suas opiniões, usuários de redes sociais propagam 

informações falsas (chamadas fake news). E essa prática é capaz de modificar os rumos de 

situações relevantes, como das eleições presidenciais nos Estados Unidos. É o que constatam 

Pedro Henrique Varoni de Carvalho e Francisco Rolsfen Belda (2017, p. 232): 

 

O alto número de compartilhamento de informações falsas divulgadas por 

sites de notícias (muitos criados no calor da campanha), como, por exemplo, 

sobre um possível apoio do Papa Francisco a Donald Trump (com quase um 

milhão de compartilhamentos) ou sobre suposta morte de um investigador 

que trabalhava na apuração de denúncia de que a candidata adversária, 

Hillary Clinton, teria se utilizado de e-mail pessoal para divulgar 

informações de estado... 

 

Nesse contexto, portanto, a credibilidade se torna ainda mais expressiva para o 

jornalismo. Se a capacidade de informar um grande número de pessoas já está ao alcance dos 

“cidadãos comuns”, o que o jornalismo oferece deixou de ser a informação em primeira mão. 

Passou a ser, como argumenta Furtado (2014, on-line), a credibilidade. Afinal, a capacidade 

de – ou, mais do que isso, o compromisso em – checar informações de modo a tornar a notícia 

digna de confiança pertence (ainda) majoritariamente aos jornalistas. Um sinal é a mudança 

em políticas de redes sociais, como também destacam Carvalho e Belda (2017, p. 236):  

 

Depois das reações negativas que imputaram ao Facebook parte da 

responsabilidade pela eleição de Trump pela forma como a rede social trata 

de maneira equânime informações verdadeiras ou falsas, foram anunciadas 

pela empresa, não por acaso, ações de valorização do jornalismo e a criação 

de novas ferramentas para identificar e sinalizar a credibilidade e a 

confiabilidade das notícias que circulam na rede, vindo a se somar a 

iniciativas já mantidas também com apoio do Google e de entidades 

internacionais como o First Draft, o Trust Project e a International Fact-

Checking Network, ligada ao Poynter Institute for Media Studies. 

 

Evitar a proliferação de mentiras, no entanto, não significa dar aos usuários das redes 

uma visão suficientemente ampla dos acontecimentos. A questão não reside apenas nos fatos 

relatados com verossimilhança, mas principalmente nos fatos que deixam de ser destacados 

por determinados veículos. 

O valor da imparcialidade se alterou ao longo da história do jornalismo. Em 

determinados momentos, esteve muito alinhada à credibilidade. Talvez bem mais do que na 

era da pós-verdade. Não que os usuários necessariamente busquem veículos tendenciosos, 

mas costumam enxergar como tendenciosas aquelas publicações que exibem informações 

contrárias às suas opiniões. Novamente, o que o público entende por credibilidade varia de 

pessoa para pessoa. E isso parece guiar uma nova forma de se compreender e de se fazer 
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jornalismo. Coletivos de notícias, como Mídia Ninja e Agência Pública, tornaram-se fonte de 

informação para muitos usuários da internet. Com um enfoque mais à direita, o Jornalivre, 

vinculado ao Movimento Brasil Livre (MBL), também conquistou espaço. Para Carvalho e 

Belda (2017, p. 235), o jornalismo se remodelou a partir de experiências com as redes sociais: 

 

Nesse cenário, eclodiu um debate que opõe partidários dessas práticas 

emergentes de difusão aos que, diante delas, anunciam a falência do 

jornalismo compreendido a partir de seu papel de mediador social tal como 

se constituiu nos séculos XIX e XX. Para defensores do modelo tradicional, 

experiências ativistas como as da Mídia Ninja e do Wikileaks não devem 

consideradas como atividades de jornalismo, em parte por não atenderem à 

premissa da imparcialidade. Mais identificado com o primeiro grupo, o 

jornalista Glenn Greenwald, por exemplo, ganhador do prêmio Pulitzer de 

jornalismo de 2014, identifica como valores básicos da profissão precisão na 

apuração dos dados e confiabilidade, e não neutralidade ou imparcialidade. 

Para Greenwald, qualquer prática, “desde a mais estilisticamente objetiva até 

a mais descaradamente opinativa [não] tem qualquer valor real a menos que 

seja baseada em fatos, provas e dados verificáveis”. 

 

O que a pós-verdade parece ter mais modificado no jornalismo é a percepção sobre o 

fato de a imparcialidade nas narrativas da imprensa ser praticamente impossível. 

Se Carvalho e Belda destacam o crescimento das mídias independentes no contexto de 

pós-verdade, Marcondes Filho (1986, p. 11) já ressaltava, décadas antes, o empoderamento 

dos grandes veículos num cenário em que se busca a identificação ideológica com o público. 

O veículo torna-se até uma ferramenta para mascarar e vender opiniões como “verdades”: 

 

Criar jornais é encontrar uma forma de elevar a uma alta potência o interesse 

que têm indivíduos e grupos em afirmar publicamente suas opiniões e 

informações. É uma maneira de se dar eco às posições pessoais, de classe ou 

de nações através de um complexo industrial-tecnológico, que além de 

preservar uma suposta impessoalidade, afirma-se, pelo seu poder e 

soberania, como “a verdade”. 

 

Não pretendemos, aqui, entrar na discussão sobre a melhora ou a piora do jornalismo 

depois das redes sociais. O que mais importa é observar como esses novos fenômenos 

interferem na relação da sociedade com as informações. Num momento em que as pessoas 

parecem não se escutar – apenas brigar nas caixas de comentários das publicações –, é 

necessário tentar entender esse movimento. 

Na revista Scientific American, Michael Shermer (2017, on-line, tradução nossa) 

publicou um artigo chamado “Como convencer alguém quando os fatos falham”. Em nenhum 

momento ele menciona a palavra “pós-verdade”, mas discute a relação entre as redes sociais e 

a incapacidade das pessoas em entrar numa discussão dispostas a mudar de opinião. Segundo 
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seus argumentos, os usuários se recusam a aceitar informações ricas em dados e provas, a fim 

de manter suas convicções. Pior: elas acreditam estar embasadas o suficiente só por serem 

capazes de citar fontes (quase sempre unilaterais). 

Embora destinadas a usuários de redes sociais e não a jornalistas, as palavras do autor, 

enumeradas em um esquema, podem funcionar como dicas para que veículos sejam capazes 

de informar melhor: 

 

1. Mantenha as emoções fora da troca, 2. Discuta, não ataque (sem ad 

hominem e sem ad Hitlerum), 3. Ouça atentamente e tente articular sobre a 

outra posição com precisão, 4. Mostre respeito, 5. Reconheça que você 

entende o por que alguém pode ter essa opinião e 6. Tente mostrar como a 

mudança de fatos não significam, necessariamente, a mudança de 

cosmovisões (SHERMER, 2017, on-line, tradução nossa). 

 

É prematuro demais para chegar a uma conclusão, mas a aproximação do público e a 

transparência nos processos de produção de notícias parecem cada vez mais ser fatores que 

ainda sustentam a credibilidade do jornalismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

CAPÍTULO 2 

A VELOCIDADE NO (RADIO)JORNALISMO 

 

 

A velocidade com que circulam informações se tornou um traço do mundo 

contemporâneo, propiciada pela internet e pelos avanços que dela decorrem, e atingiu de 

maneira irreversível o jornalismo (MORETZOHN, 2002). Jornalistas vivem apressados como 

motoboys no trânsito para divulgar notícias o mais rápido possível. Às vezes, pondo até em 

risco a credibilidade de seus veículos, assim como um motociclista arrisca a própria vida 

costurando entre carros numa via expressa. A pressa, embora requerida, é inimiga. 

Ocorre, no entanto, que a relação do jornalismo com o tempo presente (com a 

proximidade temporal dos fatos ocorridos) sempre caracterizou o trabalho da imprensa, uma 

vez que a “atualidade” é caractere essencial da atividade desempenhada em seu âmbito. Otto 

Groth (2011, p. 223), em sua “ciência dos jornais”, explica que “atualidade designa em si a 

característica e a tarefa do jornal de oferecer, de mediar algo atual, portanto, presente, agora, 

em voga, novo. Mas atual não é idêntico com novo. Atualidade é em si uma relação 

puramente temporal”.  

É evidente, no entanto, que a noção de “atual”, daquilo “que cai no presente ou tem 

relação com o presente” (GROTH, 2011, p. 224), se alterou ao longo dos séculos, assim como 

a noção de temporalidade foi sendo ajustada a diferentes realidades sociais, considerando uma 

série de fatores, como dinâmicas no mundo do trabalho, avanços tecnológicos e o próprio 

acesso às informações. Mas não há dúvidas de que, desde o surgimento da imprensa, no 

século XVII, a atualidade exige certa pressa no fazer jornalístico – com dinâmicas 

evidentemente díspares conforme cada época –, a fim de fazer chegar à audiência o relato 

sobre o que está mais próximo do “agora”.  

 No curso da história do jornalismo, a valorização da velocidade só aumentou, tendo 

sido consideravelmente impulsionada pelo surgimento e pelo desenvolvimento de veículos 

eletrônicos. Podemos afirmar, sem medo de equívocos, que o rádio foi o primeiro a dar ênfase 

a esse valor. Entre suas características, inclusive, destacam-se o “imediatismo” e a 

“instantaneidade”, conforme atesta André Barbosa Filho (2003, p. 47): “O rádio possui caráter 

imediato, possibilitando que o ouvinte se inteire dos fatos no momento em que acontecem. 

[...] O rádio acelera a disseminação de informações em curto espaço de tempo, subsidiando a 

sociedade, os grupos e indivíduos em dada formação cultural”. 
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 Mas, se veículos eletrônicos impulsionaram essa relação com a atualidade, a internet a 

complexificou ainda mais. A notícia aparece, agora, minuto a minuto. Em tempos de jornais 

diários, um furo se tornava exclusivo por pelo menos um ciclo de 24 horas. Num cenário 

digital, essa exclusividade é perdida muito mais depressa. Quase sempre tão depressa que 

sequer é notada pelo público. 

 Com esse novo ingrediente no jornalismo, a corrida do profissional se tornou mais 

intensa ainda. E as questões éticas se tornaram mais delicadas, porque a inclinação ao veloz 

contrasta com um princípio básico: não divulgar nenhuma informação sem a devida 

checagem, algo tomado como pilar da boa prática de jornalismo por Heródoto Barbeiro e 

Paulo Rodolfo de Lima (2003, p. 29): 

 

Em princípio não se divulga notícia não confirmada. O veículo eletrônico 

proporciona a possibilidade de divulgação imediata da notícia, mas o desejo 

de dar um furo (atrativo que muitos jornalistas não resistem) pode 

comprometer a credibilidade da emissora se a informação não for checada.  

Mesmo informação atribuída a outro veículo ou sites de notícia deve ser 

checada antes de ser levada ao ar. Lembre-se que o furo em veículo 

eletrônico dura o tempo suficiente para que outro faça a escuta, confirme e 

também divulgue.  

 

Ao lembrar que uma notícia exclusiva será em breve alcançada pelos concorrentes, 

Barbeiro e Lima estão dizendo algo como: “Calma, essa correria toda não vale a pena”. E não 

vale porque o risco de dar uma informação com rapidez, porém equivocada, põe em xeque 

todo o trabalho realizado. É melhor esperar um pouco mais.  

Dada essa consideração, a discussão poderia acabar por aqui. Mas é justamente onde 

começa. Por que a velocidade é ainda tão idolatrada pelo jornalismo e por que tantos 

jornalistas desrespeitam essa norma básica e veiculam informações erradas, incompletas e 

atabalhoadas? É o que buscaremos responder na sequência. 

 

 

2.1. Implicações do fetiche da velocidade nas práticas jornalísticas 

 

A bibliografia existente já cansou de discutir isso. E é pontuado: a velocidade no 

jornalismo é um fetiche. Sempre foi e, pelo que tudo indica, continuará sendo. A constatação 

é destacada por Demétrio de Azeredo Soster e Marcia Benetti Machado (2003, p. 1): 

 

se, por um lado, principalmente a partir de 1850, por ocasião da invenção da 

rotativa e da produção de jornais impressos em larga escala, o jornalismo 
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tem perseguido a ideia de velocidade, criando seus grandes mitos de 

sustentação – caso da objetividade –, passados mais de 150 anos esta mesma 

velocidade aparentemente está colocando em xeque estas mesmas verdades, 

pontuando um paradoxo na escala evolutiva do fazer jornalístico. 

 

Historicamente, portanto e como insinuamos anteriormente, a pressa e a correria são 

associadas ao jornalista. Termos como “furo”, “plantão”, “extra” e “exclusivo” são intrínsecos 

às representações desse profissional e de sua profissão. As próprias técnicas utilizadas 

também levam a tanto. O texto jornalístico já é estruturado em forma de pirâmide invertida, 

de modo a oferecer à audiência primeiro o que mais importa e, só depois, os detalhes. Sylvia 

Moretzohn (2002, p. 46) ressalta: 

 

É em torno dessa ideia de dinamismo que a imagem da atividade jornalística 

se constrói: meninos jornaleiros saem às ruas apregoando edições extras, 

efeitos sonoros vibrantes despertam o ouvinte para notícias curtas e rápidas, 

vinhetas alertam o espectador para o bombardeio de imagens. Notícias de 

última hora: tudo é urgência.  

 

Em outras palavras: quanto mais urgente, mais valiosa aparenta ser a notícia. O selo de 

“extra” ou de “exclusivo”, em uma capa de jornal ou de revista, nada mais é do que um selo 

de qualidade na embalagem de um produtor. No caso específico do rádio, esses selos são 

empregados na forma de vinhetas e efeitos sonoros chamativos. O resultado disso é que, na 

pressa, erros são cometidos justamente por supervalorizar determinadas notícias, como alerta 

o manual de radiojornalismo de Barbeiro e Lima (2003, p. 29): 

 
É preciso critério com a utilização de vinhetas como PLANTÃO, 

URGENTE, NOTÍCIA EXCLUSIVA etc. O uso indiscriminado destas leva 

a emissora ao ridículo e acarreta perda de credibilidade. Quando a pessoa vir 

ou ouvir a vinheta de um plantão informativo deve ter a certeza de que algo 

realmente importante está acontecendo. 

 

A ânsia por sair à frente faz até mesmo com que as possibilidades da cobertura 

realizada in loco sejam subvalorizadas, dando-se mais ênfase ao furo, mesmo que se trate de 

uma informação presumida ou não devidamente checada. Pesquisa realizada por Francisco de 

Assis e Zélia Leal Adghirni (2017, p. 16), a respeito da cobertura da votação final do processo 

de impeachment a que a presidente Dilma Rousseff foi submetida, em 2016, mostrou que os 

correspondentes – considerados “privilegiados” por terem conhecimento aprofundado dos 

fatos que cobrem e por poderem realizar cobertura “face a face” – acabam não aproveitando 

devidamente a condição de “estar presente” no local das ocorrências. Constrangidos pela 

obrigação de dar a informação em primeira mão, produzem noticiários muito pouco diferentes 
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dos que são elaborados por jornalistas que apuram a distância, sem sair da redação. Para os 

autores, esse tensionamento resulta das demandas do cenário contemporâneo, fortemente 

marcadas pela velocidade: 

 

Ora, se “estar presente” permite trabalho diferenciado, a cobertura 

previamente produzida ou arquitetada em pouco se distancia dos feitos do 

“jornalista sentado”, exceto pela percepção do contexto, mais fácil de ser 

decifrado quando apreciado de perto. De resto, as condições e as demandas 

do cenário contemporâneo da imprensa parecem não permitir que o 

correspondente vá além “do factual” e do “simples registro”...  

 

Como se nota, a velocidade tem grande peso na construção da notícia, o que, de certo 

modo, acarreta na má qualidade do jornalismo. Isso é atribuído por Moretzohn (2002, p. 11), 

entre outros fatores, justamente à cultura de cobiçar inconsequentemente tal valor. Ela chega a 

dizer que as estruturas das empresas jornalísticas estão montadas para atender a essa lógica da 

rapidez, de modo que “chegar na frente” torna-se mais importante do que “dizer a verdade”: 

 

A imprensa convive, como atividade industrial, com uma contradição 

intrínseca ao seu lema tradicional, e certamente mistificador, de dar “a 

verdade em primeira mão” (uma variante daquilo que os americanos 

definiam como “get it first, but first get it right”). Mistificador porque fala 

em verdade genericamente, quando se trata de entendê-la no sentido estrito 

de informação verdadeira, relativa a fatos que realmente ocorreram – e que 

comportam interpretações diversas; mistificação necessária, porém, para a 

sedimentação de outro mito, o da imparcialidade, que garante à imprensa o 

seu lugar de autoridade. De qualquer forma, a verdade, ao contrário do que 

afirma o lema, costuma ficar submetida à necessidade da veiculação de 

notícias em primeira mão (dadas as imposições da concorrência), trazendo 

como resultado, frequentemente, a divulgação de informações falsas ou 

apenas parcialmente verdadeira, com consequências às vezes catastróficas.  

 

Ser rápido a qualquer custo tem um custo. E caro, na avaliação de diversos autores. A 

análise comum é que, na afobação por vencer o quanto antes uma “luta”, os veículos baixam a 

guarda. E correm risco de levar um golpe fatal (pelo menos para a carreira dos jornalistas), 

quase sempre desferido diretamente contra a credibilidade. Uma vez nocauteado, um lutador 

(por melhor que seja seu cartel de confrontos anteriores) levanta para a próxima luta impondo 

muito menos medo aos adversários seguintes. No caso do jornalismo, a edição seguinte é 

apresentada com menos confiança por parte da audiência. 

Mais uma vez chegamos à relação velocidade versus credibilidade, cuja 

vulnerabilidade é percebida por Armand Balsebre (1994, p. 35, tradução nossa). Em caso de 

má apuração, o principal prejuízo para uma rádio, ou para qualquer outro veículo, é o dano 

provocado pela perda de confiança do público. Mas, na avaliação do autor, os jornalistas 
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parecem gostar de viver perigosamente: 

 

O frenesi com que se intervém muitas vezes sobre a atualidade, no contexto 

altamente competitivo em que se movem as empresas jornalísticas, introduz 

no ânimo do jornalista a necessidade de adiantar-se à notícia, como um dos 

recursos possíveis para obter o prêmio da novidade e ser o primeiro a ter dito 

tal coisa. Esta atitude está consolidada nas rotinas de produção e intervém 

decisivamente no processo de seleção de notícias. Uma excessiva exaltação 

desta atitude pode induzir à construção de notícias a partir de acontecimentos 

apenas prováveis: provavelmente certos, mas também provavelmente 

incertos, que em função dos erros cometidos, desvirtuam o objetivo da 

credibilidade que se pretendia em um princípio de incorporação do fator de 

urgência no processo de produção jornalística.  

 

Como já discutimos no primeiro capítulo, a credibilidade – principalmente em tempos 

de internet – é pilar fundamental do jornalismo. Portanto, expô-la demasiadamente à erosão é 

praticamente uma atitude suicida, um caminhar na contramão do compromisso que diferencia 

o jornalismo de outras fontes de informação. Como argumenta Alda de Almeida (2001, p. 

141), “velocidade nem sempre significa qualidade, principalmente quando contribui para que 

as normas do bom jornalismo sejam atropeladas, entre elas a que prega a necessidade 

permanente de confirmar e apurar a informação”. 

 

  

2.2. A velocidade nas ondas do rádio 

 

 As discussões que se focam no jornalismo minuto a minuto, proporcionado pela 

internet, muitas vezes deixam de levar em conta que a velocidade também caracteriza a 

história do radiojornalismo, que tem a instantaneidade como característica (BARBOSA 

FILHO, 2003, p. 47), algo que já sinalizamos.  

De fato, a mídia impressa – principal matriz das práticas de jornalismo on-line – só 

passou a se preocupar com a constante atualização das notícias depois que incorporou a 

internet em seus processos de produção. Antes disso, jornais e revistas tinham horários (e 

dias) de fechamento demarcados. O mesmo ocorria com a maioria das TVs, as quais 

raramente interrompiam sua programação para noticiar algo expressivo (os conhecidos 

“plantões”), reservando os conteúdos jornalísticos para as faixas preestabelecidas. 

Trabalhava-se, portanto, com deadlines mais bem definidos e mais preocupados com o 

cumprimento de prazos, em detrimento de noticiar um fato logo que se constatasse sua 

ocorrência (exceções correspondiam a casos extraordinários que exigiam “parar as 
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máquinas”). Lógico que muitos ainda continuam operando com limites de horário; no entanto, 

Moretzohn (2002, p. 63) afirma que essa fórmula perdeu muito espaço: 

 

Daí a observação da tendência a se buscar a brevidade, o que leva 

progressivamente a “identificar o valor da notícia a partir da velocidade em 

que ela é produzida e colocada a público (a expressão „instantaneidade‟ é, 

neste caso, a meta final e ideal)”. Assim, “o „ontem‟ como critério de 

noticiabilidade do jornalismo diário das últimas décadas tende, cada vez 

mais, a perder espaço para as „notícias em tempo real‟ das formas eletrônicas 

e digitais de produção e transmissão da informação”. 

 

Por outro lado, para os jornalistas de rádio, especialmente de emissoras all news
7
, os 

“prazos” nunca existiram. O deadline sempre foi o “agora”, já que podem entrar no ar a 

qualquer momento da programação. O radiojornalista trabalha, desde sempre, com a produção 

de notícias acompanhando o fluxo das ocorrências, ainda que as principais reportagens do dia 

devessem estar prontas preferencialmente para os programas do horário nobre do rádio, 

durante a hora do rush das grandes cidades. Revisitando a história do radiojornalismo no 

Brasil, Gisela Ortriwano (2002, p. 68) constata: 

 

O jornalismo esteve presente no rádio desde as primeiras experiências de 

exploração da radiodifusão. As emissoras, de maneira geral, são inauguradas 

transmitindo algum evento ou, ao menos, informando sobre sua própria 

existência. Primeiro meio de comunicação eletrônico, operando na velocidade 

do som, o rádio já nasceu glocal, termo cunhado recentemente em função das 

tecnologias hoje disponíveis: tanto contava os fatos do mundo como os da casa 

do vizinho. [...] Na inauguração oficial da radiodifusão brasileira, a 7 de 

setembro de 1922, como parte das comemorações do Centenário da 

Independência, o jornalismo cumpriu seu papel. O discurso de abertura da 

Exposição Internacional do Rio de Janeiro, feito pelo presidente da República, 

Epitácio Pessoa, foi transmitido pelos 80 receptores especialmente importados 

para a ocasião... 
 

A CBN foi a primeira emissora de rádio all news do Brasil, entrando em operação em 

1991. Depois dela, outra congênere só surgiu em 2005, quando a BandNews FM foi 

inaugurada. E à televisão brasileira, o sistema de jornalismo em tempo integral chegou em 

1996, com a GloboNews. 

É necessário ressaltar que, apesar de a internet não ter encerrado grande novidade para 

as rotinas de jornalistas que atuam em veículos desse formato, a proliferação de portais on-

                                                           
7
 Conforme definição apresentada por Carlos Alberto Rabaça e Gustavo Guimarães Barbosa (2001, p. 20), all 

news consiste em “linha editorial caracterizada pelo gênero exclusivamente jornalístico de uma publicação. 

Expressão usada principalmente em referência a emissoras de rádio ou TV, ou sites da internet, que apresentam 

somente noticiários e outros conteúdos de caráter jornalístico (entrevistas, debates, análises etc.) em sua 

programação”.  
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line intensificou ainda mais seu ritmo de produção. Até porque o modo de produção da 

internet também se submete ao trabalho 24 horas por dia, sete dias por semana, exigindo que 

as emissoras all news acompanhem sua capacidade de atualização.  

 Mas, voltando especificamente ao rádio, é na hora do rush que a informação em tempo 

real tem seu maior valor. Apesar do avanço de aplicativos de orientação no trânsito, que 

podem ser instalados em smartphones, as informações sobre o tráfego e sobre outros 

problemas ocorridos nas cidades estão entre as que os ouvintes mais buscam. Principalmente 

em um dia atípico, como de fortes chuvas ou de manifestações nas ruas. Os aplicativos podem 

até orientar os motoristas, mas (pelo menos ainda) não transmitem a eles os detalhes do que 

está acontecendo, aquilo que desperta a curiosidade das pessoas.  

Almeida (2001, p. 141) afirma que são justamente essas notícias que mais precisam de 

cuidado em seu processo de produção. Na correria das apurações, uma informação errada 

pode atrapalhar muito a vida de um motorista e fazer com que ele deixe de acreditar no que 

uma rádio está divulgando: 

 

Em algumas situações, o rádio ainda é o primeiro a dar as últimas. Leva 

vantagem sobre os outros veículos de comunicação devido à rapidez de 

apuração e divulgação e à facilidade para acompanhar o ouvinte em todas as 

atividades do cotidiano. Especialmente na cobertura de cidade e no chamado 

serviço, o que certamente aumenta (ou deveria aumentar?) o rigor da 

informação. A credibilidade é o principal cartão de visitas de qualquer 

veículo de comunicação. No rádio, este compromisso com a veracidade dos 

fatos deve ser maior, devido ao grande alcance. 
  

 Uma das características mais expressivas do rádio é a transmissão “ao vivo”, isto é, 

não gravada previamente e transmitida “no exato momento de sua realização” (RABAÇA & 

BARBOSA, 2001, p. 34), o que permite noticiar os fatos conforme o seu desenrolar. Balsebre 

(1994, p. 52, tradução nossa) considera que esse processo faz com que o radiojornalista e o 

seu ouvinte vivenciem o mesmo tempo presente:  

 

Como consequência desta exaltação do valor do imediato, o ouvinte tem a 

oportunidade muitas vezes de ser testemunha privilegiada e viver através do 

rádio o que está acontecendo ao mesmo tempo em que os protagonistas dos 

acontecimentos. Esta ilusão de onipresença e instantaneidade provoca nas 

audiências uma sensação gratificante: superando os limites das leis espaciais 

e temporais, e unicamente com sua imaginação, o ouvinte se situa na 

primeira linha da atualidade, sem riscos e comodamente. 

 

 São várias as situações em que o rádio é capaz de proporcionar a “sensação 

gratificante” de ficar sabendo imediatamente tudo que se passa. Para Balsebre (1994, p. 51-



45 
 

 

55), essa sensação valoriza o rádio e pode ocorrer sempre que o jornalista acompanha um 

acontecimento de natureza imprevisível. Trata-se do fator que retroalimenta ainda mais a 

importância da dimensão temporal imediata, a qual requer um fazer jornalístico veloz. 

 O argumento da velocidade como traço marcante do rádio é também utilizado por 

Ortriwano (1985, p. 84), que prefere utilizar o termo “rapidez”. Segundo ela, o veículo de que 

estamos tratando “tem condições de transmitir a informação com maior rapidez do que 

qualquer outro meio”. Ainda que suas considerações sejam datadas – isto é, correspondam ao 

período pré-internet –, elas reforçam que o radiojornalismo sempre teve como particularidade 

a sua capacidade de chegar velozmente aos ouvintes. Em termos históricos, temos, ainda 

segundo a mesma autora, que 

 

o rádio foi o primeiro dos meios de comunicação de massa que deu 

imediatismo à notícia, graças à possibilidade de divulgar os fatos no exato 

momento em que eles ocorrem. Permitiu que o homem se sentisse 

participante de um mundo muito mais amplo do que aquele que estava ao 

alcance de seus órgãos sensoriais: mediante uma “ampliação” da capacidade 

de ouvir, tornou-se possível saber o que está acontecendo em qualquer lugar. 

Os fatos do mundo, e o que “fazem esse mundo”, podem chegar aos seus 

ouvidos assim que ocorrem. 

 

 Outro fator importante a se destacar nas condições que favorecem o jornalista de rádio 

a ser mais ágil é a facilidade com que pode se deslocar pelo local dos fatos, sem tantos 

equipamentos para carregar. Essa “mobilidade”, segundo Valci Zuculoto (2012, p. 23), é 

“característica que o rádio possui tanto do ponto de vista do emissor quanto do receptor. Pelo 

lado do emissor, o rádio pode estar presente, com grande facilidade, no local dos 

acontecimentos, tendo, também, condição de transmitir as informações com enorme rapidez”.  

É necessário reforçar que a proposta defendida por Zuculoto parte do pressuposto de 

que os repórteres atuam nas ruas, junto às ocorrências cotidianas, e não a distância. Apesar 

das inúmeras ferramentas oferecidas pelos avanços tecnológicos, a presença humana e sua 

participação como testemunha ocular dos fatos ainda são indispensáveis na realização de uma 

boa cobertura jornalística, principalmente quando realizada “ao vivo”. Contudo, na prática, 

não raramente essa ação esbarra em empecilhos, como o enxugamento das redações – reflexo 

da precarização que assola o jornalismo (ASSIS & ADGHIRNI, 2017, p. 5-6) –, que obriga 

menos profissionais a realizarem o mesmo volume de trabalho que, antes, era desenvolvido 

por uma equipe maior, ou até mesmo a exigência de dar a notícia rapidamente, baseando-se 

não em apuração própria, mas em informações apuradas por terceiros. É o que discutiremos 

no próximo tópico. 
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2.3. As condições de trabalho impostas pela velocidade ao (radio)jornalismo 

 

Antes de falar sobre questões relacionadas à produção radiojornalística, é necessário 

constatar que todas as redações passam por transformações. E muitas delas por praticamente 

as mesmas transformações. O que se nota é que a tecnologia ocasionou, por diversos motivos, 

uma redução no quadro de jornalistas. Além disso, a pressão por velocidade e versatilidade se 

acentuou nesses ambientes
8
. 

 No início dos anos 1990, o jornalista Sérgio Augusto, em entrevista a Geraldinho 

Vieira (1991, p. 137), já avaliava que a inserção da tecnologia no jornal Folha de S.Paulo 

exigiu mais rapidez na realização do trabalho diário e, ao mesmo tempo, reduziu 

“acentuadamente” sua qualidade: 

 

Recentemente, ao saber que a Folha havia comprado novos equipamentos que 

aumentariam a capacidade e a velocidade de impressão do jornal, um repórter 

perguntou se, com a instalação daqueles equipamentos, a redação ganharia 

mais tempo para fechar a edição. A resposta foi não. Moral da história: o 

último benefício que a moderna tecnologia trouxe à redação foi o computador. 

Cada vez mais o jornal é um produto que, antes de ser bom, precisa ser rápido 

para chegar mais cedo que os concorrentes às mãos do leitor. 

 

Também vale advertir que, ao afirmarmos que o rádio sempre foi um veículo rápido e 

que seus profissionais sempre tiveram o “agora” como deadline, não deixamos de considerar 

que a internet provocou, sim, mudanças nas rotinas de produção de notícias das emissoras. 

Não só a internet, como avanços nos aparelhos tecnológicos utilizados por jornalistas.  

Primeiro foram os celulares. Se, antes, quando iam para as ruas, os repórteres 

precisavam entrar no ar com o uso de linhas telefônicas instaladas em postes ou orelhões, 

depois dos celulares puderam fazer entradas ao vivo estando em qualquer lugar. Aliás, a 

libertação dos fios deixou o repórter ainda mais perto das notícias de dimensão temporal 

imediata. Esta é uma das constatações de Nélia Del Bianco (2004, p. 4): 

 

Desde o início da década de 90, o radiojornalismo passa por mudanças 

provocadas pela substituição dos meios técnicos analógicos para os de 

tecnologia digital. Um dos mais importantes foi o uso do celular pelos 

jornalistas para transmissão de notícias a partir do local do acontecimento. A 

cobertura diária dos acontecimentos ficou mais ágil e as entrevistas ao vivo 

                                                           
8
 Embora a demanda da velocidade seja consideravelmente mais expressiva na contemporaneidade, muito por 

conta dos avanços da tecnologia digital, Ortriwano (2002, p. 72) destaca que essa pressão já se fazia notar desde 

a Segunda Guerra, quando o rádio começou a ser tratado como “arma estratégica”: “As orientações ideológicas e 

as notícias do front precisavam ser divulgadas com a maior rapidez possível. Os jornais impressos, assim como 

os cinejornais, não dispunham da agilidade e alcance que começaram a ser requeridos pela nova realidade e o 

rádio passou a ser encarado como um meio essencialmente informativo”.  
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foram facilitadas. […] Essa tecnologia contribuiu para alterar o conceito de 

velocidade e instantaneidade na divulgação da informação. Tornou o 

jornalismo de rádio diário “mais quente” em relação aos demais. A cultura 

do “ao vivo”, presente na era analógica, foi reforçada. Trouxe o caráter de 

antecipação da informação em relação ao jornal e à TV. 

 

 Já os smartphones deram à audiência um poder maior de comunicação e interatividade 

com as emissoras, alterando o próprio processo de produção de notícias. Com esse recurso, 

fotos, vídeos e áudios podem ser enviados pelos ouvintes, contribuindo com o noticiário. Com 

base não só nesse tipo de colaboração, mas no bombardeio de notícias publicadas em portais, 

Bianco (2004, p. 11) explica o novo modus operandi dos apuradores no rádio: 

 

Sob a égide da internet, o processo de produção da notícia no rádio pode ser 

comparado a um “liquidificador”, onde tudo é misturado e triturado. As 

informações de diferentes fontes podem ser mixadas e fundidas para darem 

forma ao noticiário. Às vezes é difícil separar e identificar num programa o 

que é notícia exclusivamente retirada da internet do conteúdo totalmente 

apurado pela central informativa ou pelos repórteres. Em quase tudo há uma 

informação colhida na rede internet incorporada ao produto final. 

  

Os smartphones mudaram o processo de produção de notícias também em outro 

aspecto: substituíram os gravadores de áudio. Antes, na rua (mesmo já na época dos 

celulares), ao gravar com um entrevistado, o jornalista não tinha consigo um software de 

edição. Para selecionar um trecho e enviar a sonora para a central técnica da emissora, o 

repórter tinha que ligar para um operador e pedir para que ele começasse a gravar a ligação. 

Dessa forma, buscava um local o mais silencioso possível, aproximava o gravador do bocal 

do telefone (celular ou fixo) e dava play no gravador a partir do trecho da gravação que viraria 

sonora. Ao fim do trecho selecionado para a sonora, o jornalista apertava stop. Se as 

condições técnicas da ligação permitissem, o áudio do entrevistado chegaria à rádio com 

qualidade suficiente para ir ao ar como parte da reportagem. Já com os smartphones, o 

repórter tem à sua disposição um programa para editar tudo que gravou. Ele mesmo recorta 

um trecho da entrevista e manda para a redação usando sua internet móvel. Assim, o áudio 

chega com a qualidade original, sem os ruídos de uma ligação. O processo ganha não apenas 

qualidade, mas também velocidade – uma vez que o jornalista não precisa gastar tempo 

ligando para passar a sonora à central técnica.  

Bianco (2004, p. 5) ressalta que o mesmo vale para os processos de gravação de uma 

reportagem dentro de uma redação. Os softwares de edição de som tornam o processo muito 

mais rápido e autônomo (para jornalistas) do que quando os operadores de áudio precisavam 

cortar e montar gravações em fita: 



48 
 

 

Nesse sentido, a informatização da redação colaborou para que os softwares 

de edição de som e de automação na operação de áudio pudessem influenciar 

novos modos de produção de noticias. […] A substituição pelo sistema de 

armazenamento no computador representou um enorme ganho de tempo no 

processamento áudio e maior flexibilidade no tráfego interno da informação. 

 

 A questão a ser abordada, a partir de tal constatação, é o que mudou nas condições de 

trabalho dos jornalistas, bem como se as tecnologias afetaram seu comprometimento ético. Se 

Bianco (2004, p. 10) afirma que a “abundância de informações proporcionada pela interface 

com a internet exerce enorme pressão no sentido de tornarem mais elásticas as fronteiras dos 

deadlines”, Moretzohn (2002, p. 70) vai um pouco além e define os riscos que essa velocidade 

toda traz à prática do bom jornalismo: 

 

O ritmo veloz da produção gera ainda outras consequências importantes: 

obriga o repórter a divulgar informações sobre as quais não tem certeza; 

reduz, quando não anula, a possibilidade de reflexão no processo de 

produção da notícia, o que não apenas aumenta a probabilidade de erro 

como, principalmente e mais grave, limita a possibilidade de matérias com 

ângulos diferenciados de abordagem, capazes de provocar questionamentos 

no leitor; e, talvez mais importante, praticamente impossibilita a ampliação 

do repertório de fontes, que poderiam proporcionar essa diversidade.  

 

 De fato, o radiojornalismo não escapa desses impasses gerados pela tecnologia digital, 

especialmente pela somatória do ritmo de produção veloz e do grande volume de informações 

que circula todos os dias (sendo ambos respostas aos avanços tecnológicos). Ainda que haja 

certas inclinações que diferenciam o rádio da internet, fatores ligados ao universo dos 

próprios jornalistas acabam levando-os a situações em que a agilidade, se não assumida, ao 

menos gera inquietações. É o que veremos no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3 

PROCESSOS DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA  

NA CBN E NA JOVEM PAN 

  

 

Como antecipamos no capítulo anterior, apenas em 1991, com a CBN, o país ganhou 

uma emissora destinada exclusivamente ao jornalismo. No entanto, até ali, muitas rádios, 

como a própria Jovem Pan, já apostavam em conteúdo noticioso, geralmente intercalado por 

programações musicais.  

 Embora o formato all news tenha a particularidade de se ater somente às informações 

do cotidiano, a história dos processos de produção jornalística no rádio mostra que sua 

essência não é tão diferente quando comparada à das rádios que não são exclusivamente 

dedicadas ao jornalismo. Isso porque, tendo ou não uma janela aberta 24 horas por dia para 

entrar no ar, os jornalistas sempre precisaram acompanhar os fatos ocorridos na sociedade o 

tempo todo.  

 Apontamentos feitos por Zita de Andrade Lima (1970) revelam que meio século atrás 

a estrutura de muitas emissoras já era montada para que seus profissionais estivessem sempre 

a postos para cobrir as ocorrências. Naquela época, aliás, era possível encontrar equipes de 

radiojornalismo maiores e mais especializadas do que as que encontramos, hoje, nas 

emissoras contempladas nesta dissertação. O avanço da tecnologia, segundo a literatura e os 

entrevistados que colaboraram conosco, é apontado como uma das principais causas do 

encolhimento no quadro de funcionários. Alda de Almeida (2001, p. 143) condena esse 

enxugamento, tendo em conta o ônus que isso representa para a qualidade do jornalismo: 

 

A tecnologia não deve servir apenas como mais uma forma de “enxugar” as 

equipes, reduzir o número de profissionais que atuam nos vários processos 

de produção e veiculação de uma emissora de rádio. Tentação comum 

devido ao acesso rápido à informação e também pela maior facilidade de 

deslocamento e agilidade dos novos equipamentos. Na prática, ainda 

acontecem muitos problemas de adaptação e os profissionais se equilibram 

entre a necessidade de produzir um volume cada vez maior de notícias e 

informações e a qualidade do que é produzido, em condições nem sempre 

favoráveis. No caso do trabalho jornalístico, podemos traduzir qualidade 

como uma rigorosa apuração, compromisso com a veracidade e a versão 

plural dos fatos. 

 

 Em meados dos anos 1980, Gisela Ortriwano (1985, p. 100-103) elencou 20 funções 

fundamentais no radiojornalismo: “setorista”, “radio-escuta”, “redator”, “editor”, “editor do 
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horário”, “editor de reportagem”, “editor do jornal”, “editor-chefe”, “chefe do departamento”, 

“chefe de reportagem”, “assistente de chefia de reportagem”, “pauteiro”, “repórter”, 

“correspondente em outras cidades”, “enviado especial”, “locutor”, “comentarista”, 

“apresentador”, “analista” e “pesquisador”. Conforme podemos constatar, pelo menos metade 

deixou de existir ou se fundiu a outros cargos, tanto na CBN e quanto na Jovem Pan.  

De todas as funções destacadas pela autora, talvez a mais emblemática seja a de 

“radio-escuta”, que foi a porta de entrada no rádio para muitos jornalistas. Trata-se da 

ocupação de acompanhar a programação de outros veículos (TV, rádios ou sites) e apurar 

informações que deverão ir para o ar em alguma reportagem ou boletim. A necessidade de 

acompanhar o conteúdo de veículos concorrentes não diminuiu dos anos 1980 para cá. O que 

parece, com base no que dizem os jornalistas que entrevistamos, é que, após a necessidade de 

uma série de cortes e reduções de equipe, a função desapareceu com base no critério de 

“prioridade”. O que resta de suas atribuições, hoje, na CBN, é o “apurador” (ainda chamado 

de “escuta” por alguns); ele é responsável por entrar no ar com informações do trânsito ou 

com reportagens feitas por telefone, além de checar demandas enviadas pela chefia de 

reportagem. No caso da Jovem Pan, a função é reduzida a apenas um jornalista, encarregado 

de serviço de trânsito, contratado por empresa terceirizada.  

 A lista apresentada por Ortriwano (1985, p. 100-101) aponta cinco tipos de editor, 

agora concentrados apenas na figura de um jornalista por turno. Já o “chefe de reportagem” 

assimilou duas outras funções: a de “assistente de chefia” e a de “pauteiro”. No caso da CBN, 

o chefe ainda pode ter como assistente o apurador.  

 No mesmo levantamento, encontramos “correspondentes em outra cidades, estados ou 

países” e “enviado especial” (ORTRIWANO, 1985, p. 102). Hoje, no entanto, CBN e Jovem 

Pan só contam com correspondentes em cidades onde há afiliadas
9
. Nos outros casos, a 

cobertura é feita por meio de agências de notícias, freelancers ou parcerias com emissoras 

internacionais. 

 Por fim, outra função não mais existente é a de “pesquisador”, responsável por 

consultar um banco de dados ou centro de documentação da emissora, a fim de resgatar 

sonoras ou outros tipos de dados complementares para alguma reportagem especial. A própria 

Ortriwano (1985, p. 102) já dizia que, “via de regra”, as emissoras não costumavam contar 

com centros de documentação. Hoje, a internet cumpre esse papel: a pesquisa é feita 

rapidamente (e de forma rasa) pelo próprio repórter.  

                                                           
9
 Sem contar as emissoras de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília (consideradas como sedes), a 

CBN conta com 32 afiliadas. Já a Jovem Pan tem bases em 74 cidades, contando com a sede em São Paulo. 
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Para além das denominações, é interessante notar que a autora já descrevia, há mais de 

30 anos, a escassez de recursos de que dispunha o jornalista de rádio. Ainda que sejam reflexo 

de outra conjuntura, suas palavras parecem se encaixar no contexto atual e revelam como a 

precariedade – e seus reflexos no trabalho dos profissionais – é algo recorrente nas emissoras: 

 

Outro fator que mostra, senão o desconhecimento, o menosprezo pelas 

características do rádio é a quase total ausência de uma infraestrutura que 

permita realizar a tarefa de transmitir a informação: faltam equipamentos 

adequados e faltam recursos humanos especializados na grande maioria das 

emissoras brasileiras (ORTRIWANO, 1985, p. 85).  

 

Há várias possíveis explicações para o que leva o jornalista de rádio continuar 

trabalhando e alcançando os objetivos das empresas em que atuam. Alguns dos nossos 

entrevistados acreditam que a forte concorrência no meio faz com que o profissional saiba que 

as condições difíceis de trabalho não são exclusividade de sua empregadora. Além do mais, a 

grande quantidade de formados todos os anos pelas universidades aponta para a saturação do 

mercado, que não consegue empregar a maioria dos diplomados. De maneira que quem está 

empregado sabe que terá uma grande dificuldade de se reposicionar, em caso de demissão. 

 Mas uma das considerações interessantes compartilhadas pelos entrevistados é o 

espírito “sofredor” de quem gosta da profissão, algo que compõe o mito construído a seu 

respeito e está relacionado à nobreza de seu exercício (ADGHIRNI, 2005, p. 47). De alguma 

forma, trabalhar demais e com poucos recursos torna – por incrível que pareça – a atividade 

jornalística prazerosa para muitos.  

 Mozahir Salomão (2007, p. 6) mostra que, no meio jornalístico, as dificuldades fazem 

com que jornalistas reforcem o mito já mencionado e se sintam super-heróis, figuras 

privilegiadas na sociedade: 

 

Para a categoria, em geral, as situações de risco e obstáculos ao exercício do 

trabalho jornalístico são, de maneira ambígua, senão paradoxal, fonte de 

estresse e prazer. Se o deadline é motivo para permanente angústia e 

reclamação da categoria, dele também resulta certo prazer assumido pelo 

jornalista, pois lhe dá a curiosa e irreal sensação de vitória sobre o próprio 

tempo.  

  

Por outro lado, mesmo que os jornalistas façam o melhor dos esforços, o conteúdo fica 

cada vez mais comprometido, à medida que as funções são acumuladas e o deadline é 

reduzido. Um exemplo: conforme Ortriwano (1985, p. 100), uma das figuras existentes nas 

redações de rádio, nos anos 1980, era a de “setorista”, aquele jornalista que cobria apenas 

eventos de um mesmo local ou instituição (como Câmara dos Deputados, Assembleia 



52 
 

 

Legislativa, casos de polícia, etc.). Embora a função ainda se mantenha no meio, restringe-se, 

hoje, apenas à área de esportes. Em outras palavras, se o jornalista da CBN ou o da Jovem Pan 

não estiver na equipe esportiva, estará encarregado de todas as outras áreas: política, ciência, 

economia, cultura, etc. (salvo exceções de alguns repórteres, geralmente com mais 

experiência ou tempo de casa, que acabam sendo destinados a um assunto específico).  

Por aí, vê-se que apenas o empenho do jornalista não é suficiente. Mesmo que ele 

entenda algo sobre assuntos diversos, jamais será especialista em tudo. O que acontece é que, 

muitas vezes, o repórter costuma ir para pautas sem ter o menor conhecimento do assunto que 

será abordado, e acaba tendo poucos minutos para se informar, fazendo pesquisa pelo 

smartphone enquanto se dirige até o local da apuração. 

Porém, há de se dizer: o problema da falta de repórteres nas emissoras não é recente. 

No fim dos anos 1960, a situação já era destacada por Lima (1970, p. 107), que defendia – 

assim como fez Ortriwano, anos depois – a necessidade da figura do setorista no rádio. 

O fato é que, hoje
10

, a equipe de reportagem da CBN conta com cerca de 12 repórteres, 

e a da Jovem Pan, com oito. A quantidade depende da disposição dos jornalistas, às vezes 

deslocados para outra função, em virtude de férias de colegas. A realidade do radiojornalismo 

contemporâneo contraria a defesa de Lima (1970, p. 107):  

 

A fim de que a radiorreportagem alcance esse objetivo de atendimento do 

interesse da audiência, o jornalista que vai realizar deve estar apto a produzi-

la – por conhecer o assunto – e a prepará-la teoricamente. Não será possível 

enviar um elemento que nada entenda de esportes para fazer a cobertura 

radiofônica de uma partida do Robertão; nem destacar um jornalista alheio 

aos problemas da atualidade religiosa para transmitir a sessão de debates de 

uma assembleia da Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros. 

  

A análise de Ortriwano (1985, p. 99), por outro lado, está mais próxima das 

inclinações que marcaram as práticas do jornalismo no rádio dos anos 1980 para cá: 

 

Os repórteres, via de regra, precisam estar preparados para trabalhar com 

todo e qualquer assunto, em prejuízo da qualidade da informação a ser 

apresentada ao público. Tradicionalmente, as emissoras só têm jornalistas 

especializados para assuntos policiais e esportivos. Quanto aos redatores e 

editores, a divisão que normalmente existe é quanto ao noticiário local, 

nacional e internacional. 

  

Lima (1970, p. 105-107), contudo, esteve atenta ao fato de que a redução de 

funcionários afeta a qualidade do produto jornalístico final. A autora cita diversos lugares 

                                                           
10

 Considerando a situação de agosto a outubro de 2017, meses em que foram realizadas as entrevistas. 
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frequentados por um repórter, como delegacias de polícia, sede de bombeiros, departamentos 

do governo, etc. Nas décadas seguintes, a tecnologia permitiu que o jornalista consultasse 

todos esses órgãos ao mesmo tempo, na mesma tela de computador ou de dispositivos móveis. 

Em muitas situações, não é necessário deslocar jornalistas para determinados lugares. Mas há 

diferença entre relatar um fato sentado numa cadeira, a distância, e relatá-lo estando “na rua”, 

pois a reportagem de rádio é o “que o agente radiofônico recolhe do acontecimento na sua 

pureza original, [...] diretamente do teatro da ocorrência, não admite aquela „pausa para 

meditação‟ de que se vale [...] o jornalista de imprensa”. A presença de um repórter no local 

dos acontecimentos tem um impacto muito diferente para o ouvinte: 

 

A radiorreportagem ao vivo é a informação direta e instantânea, emitida pelo 

radiojornalista do próprio lugar em que ocorrem os fatos, em uma fala 

improvisada e com o máximo de exatidão descritiva e narrativa. Esse tipo de 

reportagem nasceu do interesse demonstrado pela audiência de estar presente 

a qualquer acontecimento cujo desenrolar e consequências possam ter 

repercussão em sua vida ou atender às suas necessidades e preencher os seus 

ócios. Daí a excepcional popularidade de que gozam as transmissões de 

jogos desportivos, notadamente o futebol e as reuniões turfísticas entre nós 

(LIMA, 1970, p. 106). 

 

Se Lima apontou para uma queda na qualidade dos produtos jornalísticos, em razão da 

falta de jornalistas especializados, Ortriwano (1985, p. 107) compreendeu que qualidade pode 

não ser exatamente o interesse do público: “No sistema comercial de exploração da 

radiodifusão é a preferência das audiências e não a qualidade dos programas que vai 

determinar seu sucesso ou fracasso”. Essa última autora ainda ressalta que, especialmente no 

rádio, as empresas nem sempre sabem o que o público quer; muitas decisões importantes 

podem estar baseadas em feelings e ideologias de quem as comandam: 

 

As empresas que exploram a radiodifusão do tipo comercial estão 

predominantemente voltadas para o que [Abraham] Moles denomina a 

“doutrina demagógica dos publicitários”: dar a maior satisfação ao maior 

público possível sem, a rigor, haver uma preocupação quanto ao conteúdo que 

está sendo transmitido pelos programas. Isso pode ser resumido na célere “dar 

ao público o que o público quer”, uma das frases mais repetidas pelos 

responsáveis pela programação das emissoras comerciais de radiodifusão, 

mesmo que, na grande maioria das vezes ninguém tenha parâmetros reais que 

permitam saber “o que o público quer” (ORTRIWANO, 1985, p. 56). 

 

Embora as duas rádios aqui destacadas tenham reduzido suas equipes nos últimos 

anos, a Jovem Pan parece ter aplicado mais ainda essa ideia ao seu fazer jornalístico, pelo 

menos no que diz respeito à reportagem. Com a nova e difícil concorrência pela velocidade 

com a internet, preferiu apostar menos em reportagem e mais em análise de comentaristas. 
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Essa política se intensificou em 2012. E, para isso, foi escolhido um perfil mais específico de 

colunistas, que se alinham com um determinado público.  

Independentemente do resultado na qualidade de seu conteúdo jornalístico, a Jovem 

Pan está há anos à frente da CBN, em número de público, conforme revelam as pesquisas. O 

volume de ouvintes é medido pela Kantar Ibope, que considera a média da quantidade de 

pessoas ouvindo a emissora por minuto. O levantamento retratado pelo Gráfico 1 representa a 

média de audiência das 6h às 19h na Grande São Paulo, nos últimos cinco anos, considerando 

a soma das audiências do dial e da web.  

 

Gráfico 1 – Índices anuais de audiência de Jovem Pan e CBN (2013-2017) 

 

Fonte: Kantar Ibope. 

* Os dados de 2017 são referentes ao período de janeiro a novembro. 

 

A guinada jornalística da Jovem Pan serve de gancho para outro assunto fundamental 

a respeito da produção jornalística das duas emissoras aqui tratadas. Os manuais de ambas não 

incluem indícios de que determinada opinião deve ser privilegiada. Mas, nem por isso, os 

jornalistas deixam de se sentir repelidos ao realizar seu trabalho. 

O trabalhador de toda e qualquer empresa jornalística está sujeito à cultura e aos 

procedimentos cultivados por seus patrões. Beatriz Marocco (2015, p. 73-74) explica que as 

práticas são constituídas de regras anônimas e históricas: 

 

Qualquer ação pode ser considerada como prática discursiva. Essas regras 

delimitam o dizível: o que é permitido e o que é proibido nas ações dos 

membros de uma formação discursiva. Em outras palavras, os sujeitos 

devem se comportar de acordo com essas práticas discursivas ou formas de 

comportamento. Dessa perspectiva, os sujeitos são constituídos 

discursivamente.  
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Salomão (2007, p. 139) avança sobre esse tema e descreve, por meio de tópicos, as 

formas de constrangimento às quais os jornalistas são submetidos:  

 
a) pelas coerções de natureza temporal que influenciam diretamente no 

trabalho jornalístico; b) com a necessidade de o jornalista adaptar-se à 

ideologia e formas de percepção da realidade do seu grupo de redação e, por 

extensão, do veículo em que trabalha; c) filosoficamente, em função de 

mitos, como o da objetividade e da imparcialidade que se fazem presentes no 

discurso sobre a profissão e de como o jornalista acredita que pode, 

efetivamente, representar fielmente o real; d) a partir de uma cultura 

profissional balizada por parâmetros éticos claros e convencionada, mas que, 

não raramente, apresenta divergências em sua interpretação e aplicação nos 

âmbitos individual e coletivo dos grupos de redação; e) o editing: as 

imposições de natureza formal – linguageira e estética. 
 

Essas análises vão ao encontro também do que relataram nossos entrevistados, no 

sentido de que a cultura das emissoras é imposta tacitamente, sem a necessidade de manuais 

ou esclarecimentos oficiais. Como Ortriwano (1985, p. 107) conclui,  

 

o profissional, para poder sobreviver, acaba, consciente ou instintivamente, 

conhecendo os limites que lhe são impostos, na maioria das vezes, por 

invisíveis linhas divisórias entre o “permitido” e o “não permitido”, que ele 

precisará aprender a reconhecer por meio da experiência.  
 

Muitas vezes, os jornalistas nem percebem que estão agindo sob uma orientação 

superior já assimilada. Salomão (2007, p. 134) explica que essa estrutura – apresentada quase 

sempre como regras éticas da empresa – acaba por dar razão geralmente aos superiores, e não 

aos subordinados. Isso porque a ética passa a valer na argumentação do patrão, mas é 

ignorada algumas vezes quando argumentada pelo empregado. 

No entanto, o próprio autor ressalta que as distorções do acontecido, para a notícia 

construída, também são moldadas pelo pensar do jornalista no desenrolar da pauta 

(SALOMÃO, 2007, p. 135). É um processo complexo. Há ocasiões, por exemplo, que a 

seleção dos entrevistados leva em consideração a cultura da emissora; em outras, porém, pode 

apenas ser fruto de decisões pessoais e ideológicas do repórter. 

Por fim, antes de tratarmos das particularidades de cada emissora, cabe salientar, aqui, 

a importância que tanto a literatura revista quanto os entrevistados dão às coberturas de 

eventos imprevistos e cuja narrativa acompanha o desenrolar dos fatos. É justamente nessas 

situações que o rádio consegue ser o veículo mais rápido e mais próximo das ocorrências, por 

permitir narrar ao vivo o que acontece, desde bloqueios no trânsito até o acompanhamento da 

busca de desaparecidos em um desabamento, por exemplo. 
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O mais interessante é que essa prática tem um importante papel na prestação de 

serviços, uma vez que, diferentemente de outros veículos, o rádio é basicamente ouvido por 

quem está na rua, e não somente em casa. Desse modo, a cobertura de eventos que interfiram 

na mobilidade do cidadão se torna fundamental, como atesta Lima (1970, p. 117): 

 

Em face de perspectivas tão desoladoras e ameaçadoras à segurança e aos 

interesses coletivos, o rádio desempenha durante esses estados de 

calamidade pública um papel que nenhum outro meio de comunicação de 

massa pode assumir. Como os aparelhos transmissores da estação se 

localizam, em geral, em terrenos elevados, e a emissora dispõe de energia 

própria, provavelmente será o último serviço público a ser alcançado pela 

catástrofe. Então, o dever do departamento de radiojornalismo é providenciar 

a escalação de repórteres e técnicos em diferentes pontos da cidade e nas 

fontes de informação (institutos de meteorologia, hospitais, serviços de 

bombeiros, postos policiais etc.) para “cobrir” diretamente os fatos que estão 

ocorrendo, advertindo certos bairros do perigo próximo, transmitindo 

pedidos de socorro aos centros assistenciais, dando conta das providências 

das autoridades, orientando as remoções das populações das áreas mais 

atingidas para outros locais menos perigosos.  

  

De todas as mudanças sofridas no fazer jornalístico do rádio nas últimas décadas, 

parece que a estrutura importante que mais permaneceu inalterada é a das coberturas ao vivo 

voltadas para a prestação de serviços. Não parece haver nenhuma linha ideológica e nenhum 

formato de programação que se torne mais importante do que a ajuda a quem está se 

deslocando pela cidade. 

 

 

3.1. Por dentro dos processos de produção: alguns apontamentos metodológicos 

 

 Desde a formulação do projeto que deu origem a esta dissertação, foi definido que o 

método de investigação incluiria a busca por jornalistas atuantes na CBN e na Jovem Pan, 

com o objetivo de discutir suas práticas diárias. Já imaginávamos a possibilidade de que 

alguns deles pudessem nunca ter refletido sobre determinadas rotinas que levam em 

consideração a disputa entre velocidade e credibilidade, sendo, portanto, pertinente avançar 

nessa observação. 

 Para buscar relatos diversificados, não obstante alinhados aos objetivos definidos, 

foram selecionados jornalistas de três funções diferentes e com idades variadas, considerando 

também o critério de acesso a eles. Temos aqui alguns profissionais com mais de duas 

décadas de experiência em rádio e outros que começaram no veículo há apenas alguns anos. 
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As funções escolhidas foram a chefia de reportagem, a reportagem e a ancoragem, como 

antecipado na introdução. São profissionais que, respectivamente, orientam a elaboração de 

conteúdos, vão atrás da notícia e são uma espécie de vitrine das emissoras, de maneira a 

estabelecer as relações mais próximas (e de credibilidade) com os ouvintes. 

 Nos Quadros 1 e 2, apresentaremos cada um deles, juntamente com breves resumos de 

suas trajetórias profissionais, a fim de situá-los no contexto da pesquisa. 

 

Quadro 1 – Entrevistados da CBN 

Nome, função à época da 

pesquisa de campo e 

data da entrevista 

Breve resumo da trajetória 

Caroline Tamassia 

Chefe de reportagem 

09/10/2017 

A chefe de reportagem do horário da manhã na CBN tem 33 anos. Formou-se em 

jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em 2007, e começou a 

trabalhar na emissora como trainee em 2009, período em que fazia pós-graduação 

em jornalismo político. Antes de passar pela CBN, estagiou em uma assessoria de 

imprensa, em uma editora e na rádio Metropolitana FM. Antes de chegar à chefia 

de reportagem na CBN, desempenhou diversas funções, sendo as principais: 

produção do “Jornal da CBN” e reportagem. 

Paulo Rodolfo 

Chefe de reportagem 

10/10/2017 

Tem 49 anos, sendo 27 deles dedicados ao jornalismo. Estudou no FIAM-FAAM – 

Centro Universitário e, no segundo ano de faculdade, começou a trabalhar como 

assessor de imprensa na Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo. Fez 

estágio também na Jovem Pan, período em que acumulou trabalho com a CET. Ao 

terminar a faculdade, em 1991, começou a trabalhar na CBN, no âmbito da qual já 

ocupou diversas funções, principalmente redator, editor, produtor do “Jornal da 

CBN” e chefe. 

Joyce Ribeiro 

Repórter 

05/10/2017 

Atualmente, é a repórter mais experiente da CBN, com 34 anos e quase 10 de casa. 

Terminou a graduação na Faculdade Cásper Líbero em 2006, mas começou no 

jornalismo em 2005, como assessora de imprensa da Secretaria de Segurança 

Pública do Estado de São Paulo. Ainda como estagiária, trabalhou na TV Globo. 

Antes de chegar à CBN, teve uma rápida passagem pelo portal G1. 

Luiza Silvestini 

Repórter 

09/10/2017 

Tem 29 anos e trabalha na CBN desde 2013. Graduada pela Universidade Metodista 

de São Paulo, em 2009, começou trabalhando na área em 2008, como estagiária na 

Rádio Bandeirantes. Depois, passou pela Rádio Trânsito (na época, Sulamérica 

Trânsito), da qual foi repórter e âncora. Desde que chegou à CBN, também 

desempenhou todas essas funções. 

Guilherme Balza 

Repórter 

10/10/2017 

Repórter da CBN desde 2016, tem 32 anos. Iniciou o curso de jornalismo na Escola 

de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo em 2005, tendo se formado 

em 2008. Nesse último ano, começou a trabalhar no portal UOL, do qual foi redator 

e repórter ao longo de seis anos, passando por coberturas como a do julgamento do 

mensalão e outras internacionais, como o golpe de estado no Paraguai. Em 2015, 

tirou um ano sabático, retornando à profissão em fevereiro de 2016. 

Roberto Nonato 

Âncora 

06/10/2017 

Formado pelo FIAM-FAAM – Centro Universitário, em 1993, trabalha com rádio 

desde os 17 anos. Aos 48, é âncora do “Jornal da CBN 2ª Edição” e também do  

“Antena 1”. Tem passagens pela Jovem Pan e pela Eldorado, além de já ter feito 

diversos trabalhos como locutor de audiobooks e para documentários televisivos, na 

TV fechada. Trabalha como âncora no Sistema Globo de Rádio desde 1990.  

Milton Jung 

Âncora 

06/10/2017 

Aos 54 anos, ancora o principal programa da CBN desde 2011, quando assumiu o 

lugar que era ocupado por Heródoto Barbeiro. Está na emissora desde 1998, e 

sempre trabalhou na ancoragem. Formado pela Pontifícia Universidade Católica do 

Rio Grande do Sul, em 1985, começou no jornalismo em 1984, na Rádio Guaíba, 

em Porto Alegre. Tem passagens como repórter, colunista e âncora em diversos 

veículos, como Correio do Povo, SBT, Rádio Gaúcha, TV Globo, TV Cultura, 

RedeTV!, Terra e Época São Paulo. 

Fonte: Elaboração do autor. 
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Quadro 2 – Entrevistados da Jovem Pan 

Nome, função à época da 

pesquisa de campo e 

data da entrevista 

Breve resumo da trajetória 

Carlos Aros 

Chefe de reportagem 

23/08/2017 

Formou-se pela Faculdade Cásper Líbero, em 2014. Ainda aluno, trabalhou com 

comunicação corporativa para o Conselho de Informações sobre Biotecnologia. 

Aos 19 anos, entrou na Jovem Pan, onde já foi redator do site, repórter e produtor 

de diversos programas. Hoje, aos 25, coordena os noticiários da emissora 

nacionalmente. Participa da bancada de alguns programas, além de fazer 

reportagem no setor de tecnologia. 

Vinícius Silva  
Chefe de reportagem 

31/08/2017 

Começou a trabalhar na Jovem Pan em 2009, enquanto ainda cursava jornalismo na 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, na qual se formou em 2010. Antes disso, 

fez um breve trabalho na escuta da TV Globo. Com 29 anos, já passou por diversas 

funções na emissora, essencialmente na produção de jornais. Desde 2014, assumiu 

a função de coordenador executivo dos repórteres. 

Anderson Costa 

Repórter 

24/08/2017 

Começou a trabalhar na Jovem Pan como radio-escuta, em 2005, quando cursava o 

último ano de jornalismo na Universidade Metodista de São Paulo. Antes da rádio, 

sua outra experiência como comunicador foi em uma congregação de padres. Tem 

34 anos.  

Marcelo Mattos 

Repórter 

24/08/2017 

Aos 47 anos, é um dos mais experientes repórteres da Jovem Pan. Começou a 

carreira na emissora em 1995. Formou-se pela Universidade Estadual Paulista, em 

Bauru, em 1992. Tem passagens pelo Diário de Sorocaba e pela Rádio Ipanema 

(que, na época, era uma afiliada da Pan em Sorocaba).  

Tiago Muniz 

Repórter 

31/08/2017 

Tem 29 anos. Formado pela Universidade Metodista de São Paulo, em 2011, teve 

sua primeira experiência profissional na assessoria da própria universidade. Antes 

de começar como radio-escuta da Jovem Pan, passou por um portal especializado 

em decoração e pelo Diário do Grande ABC. Entrou na emissora em 2011.  

Thiago Uberreich  
Âncora 

31/08/2017 

Aos 41 anos, é âncora do principal jornal da Jovem Pan desde fevereiro de 2016. 

Em 21 anos de jornalismo, sempre trabalhou com rádio. Ainda no primeiro ano da 

graduação, cursada na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – na qual se 

formou em 1999 –, começou a estagiar na Rádio Eldorado, tendo lá desempenhado 

diversas funções, ao longo de oito anos e meio. Em 2005, foi trabalhar como 

repórter na Jovem Pan, até ser escalado para comandar o “Jornal da Manhã”. 

Helen Braun  
Âncora 

05/09/2017 

Tem 35 anos. Antes de ser âncora na Jovem Pan, realizou diversos outros trabalhos, 

a maioria em rádio. Formou-se pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul, em 2006. Passou pela Rádio Gaúcha, pela Rádio Bandeirantes (em 

Porto Alegre) e pela Rádio Guaíba, além de ter sido correspondente da Voz da 

Rússia. Atuou também na TV Record e na RBS, ambas no Rio Grande do Sul. Em 

São Paulo, foi âncora da BandNews FM, repórter da CBN e desempenhou as duas 

funções na Jovem Pan.  

Fonte: Elaboração do autor. 

 

É necessário ressaltar aqui que, além de pesquisador que foi a campo colher as 

entrevistas, também sou repórter da CBN. De alguma forma, já carrego certos conhecimentos 

e vícios das práticas cotidianas do jornalismo de rádio, em especial os da emissora do Grupo 

Globo. Muitas vezes, ao fazer as perguntas, já imaginava as respostas. Isso porque muitas das 

situações questionadas já haviam sido vivenciadas por mim mesmo.  

A fim de evitar respostas prontas e contaminadas pelas conotações das minhas 

próprias perguntas – e de minhas próprias experiências –, não deixei claro para os 

entrevistados que a dissertação se focava na relação entre a credibilidade do radiojornalismo 

por eles praticado e a velocidade demandada dos processos de produção. Durante as 
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entrevistas, esses dois focos foram abordados separadamente, como se pode verificar no 

roteiro disponibilizado no Apêndice. Foi assim que busquei me distanciar do objeto, inclusive 

para evitar colocar respostas na boca dos colegas (alguns deles, amigos). 

As entrevistas acabaram sendo bate-papos com provocações e reflexões dos dois 

lados. Em alguns momentos, foi interessante notar que passeávamos por territórios 

inexplorados, percebendo que nunca havíamos pensado sobre o que estávamos falando.  

A estrutura da CBN já é conhecida por mim desde 2011. O desenvolvimento da 

pesquisa me levou a conhecer também os estúdios e demais dependências da Jovem Pan. 

Todas as entrevistas com profissionais da Pan foram feitas na própria sede da emissora. Os 

entrevistados me levaram para conhecer todos os ambientes da rádio, o que os ajudou a 

explicar suas rotinas. 

Em essência, as sedes das duas emissoras não apresentam muitas diferenças: redação, 

ilhas de gravação e estúdios. Apesar de eu poder ser visto um concorrente, tive total liberdade 

para circular nessas dependências e contei com muita cortesia dos colegas. A sensação é que 

eu era visto, de fato, como um pesquisador, e não um repórter de outra emissora. E tive 

também a sensação de que as entrevistas serviram para que todos nós repensássemos certos 

hábitos e rotinas, sendo assim salutar para os profissionais de ambas emissoras. 

 

 

3.2. A produção jornalística na CBN 

 

A proposta de criação da CBN partiu do vice-presidente do Grupo Globo, José Roberto 

Marinho, e foi posta em prática por diversos jornalistas, cabendo especial menção a um dos 

principais fundadores da emissora, Heródoto Barbeiro. Entrou no ar, pela primeira vez, em 1º 

de outubro de 1991. 

Desde então, a estrutura da emissora não sofreu alterações fundamentais. Mantém-se a 

grade com jornalismo 24 horas por dia, sete dias por semana. Nos fins de semana, são 

transmitidos programas gravados e reprises, todos com conteúdo jornalístico. As músicas só 

são inseridas em pequenos trechos da programação, a fim de ilustrar uma notícia ou um 

comentário. 

A emissora só foi lançar um manual de redação em 2011, na comemoração de seus 20 

anos de existência. A organizadora foi a jornalista Mariza Tavares, na época diretora de 

jornalismo. Durante as duas primeiras décadas, havia apenas acordos tácitos ou padrões 

estabelecidos informalmente. Até 2016, antes de começar um processo de mudança do local 
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da sua redação
11

, seus jornalistas trabalhavam em um ambiente onde estava fixada uma placa 

com uma citação de Claudio Abramo: “O jornalismo é a prática diária da inteligência e o 

exercício cotidiano do caráter”.  

O manual da CBN é mais atual do que o da Jovem Pan, estando atento ao cenário de 

comunicação via internet e das redes sociais. Seus textos abordam a velocidade do rádio em 

comparação a outros veículos, além de também elencar medidas para evitar erros. No entanto, 

não há nenhum capítulo que relacione diretamente a velocidade com a credibilidade. Mesmo 

na parte denominada “Ética” não se menciona como o jornalista deve se portar diante de um 

fato que precise ser noticiado com urgência.  

Abordando a velocidade da transmissão de notícias, o primeiro parágrafo do primeiro 

capítulo já coloca o rádio como o meio de comunicação mais rápido que existe, mesmo em 

meio às transformações tecnológicas: 

 

Depois de ter sua morte decretada com o surgimento da televisão, o rádio foi 

“reabilitado” no século XXI. [...] A simplicidade do veículo talvez seja sua 

maior qualidade: um repórter, munido de celular, transmite em tempo real as 

informações. Nem mesmo a internet tem essa instantaneidade porque os 

conteúdos têm que ser primeiro publicados na rede para serem consumidos e 

compartilhados (TAVARES, 2011, p. 19). 

 

Ao contrário da Jovem Pan, a CBN não aponta métodos de apuração de notícias. Isso 

não significa que não tenha padrões de verificação de informações ou orientações éticas no 

seu processo de produção de notícias. O que acontece é que, mesmo tendo um manual, a 

emissora deixou tais questões tão fundamentais em aberto, o que pode dar a sensação ao leitor 

de que esses valores não são concretos naquela rádio. 

O curioso é que, com base nas entrevistas que realizamos com profissionais que 

transitaram por várias emissoras, constatamos que os profissionais da CBN são mais cobrados 

em relação à precisão.  

Helen Braun, por exemplo, trabalhou na CBN, na Jovem Pan e na BandNews FM, e é 

enfática ao dizer que a CBN foi a casa que mais a fez se sentir cobrada. Ela chegava a ter 

pesadelos com chefes pedindo mais apuração nas reportagens, e se lembra de vários episódios 

que revelam que a comparação com reportagens de concorrentes é atividade comum na rádio: 

“Lembro do dia em que eu fui para uma coletiva em São Bernardo e que foi algo sensacional, 

em que o Prefeito Luis Marinho... Era uma coletiva sobre os caças. Levaram uma fábrica de 

                                                           
11

 Em 2017, quando realizamos a pesquisa de campo, a CBN ainda estava em processo de transição de sede, do 

centro de São Paulo para um prédio na região sul, mais próximo à sede da TV Globo. A previsão é que a 

mudança seja concluída no início de 2018. 
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caças para São Bernardo. […] E aí perguntaram por que escolheram São Bernardo, e ele deu 

uma resposta protocolar qualquer. No dia seguinte, O Globo traz uma matéria, com destaque, 

com a resposta dele dizendo: „Porque eu sou foda‟. E o chefe de redação me cobra, dizendo: 

„Você não estava lá?‟. E eu: „Estava‟. „Então, como é que você não ouviu isso?‟. E, óbvio, 

durante o dia, você tem 500 matérias para fazer, você nunca decupa uma fita inteira de uma 

matéria. A menina d‟O Globo fez a transcrição e viu que, antes de dar a resposta que ele deu, 

formal, ele cochichou para si um: „Porque eu sou foda‟. E estava ali por baixo do áudio. Só 

quando ela fez a transcrição, que percebeu esse áudio. […] Então, tinha muito essa pressão”. 

 A CBN não costuma levar ao ar uma reportagem que não tenha contado com uma 

checagem direta. Seguindo orientações da direção, seus jornalistas, quando estão em dúvida, 

preferem entregar um material mais incompleto que do que o da concorrência, em detrimento 

de se arriscar a levar ao ar uma informação falsa, mesmo que seja apenas um detalhe.  

 

 

3.2.1. O trabalho dos chefes de reportagem 

 

 A CBN tem um rodízio ininterrupto de chefes, com uma alternância de quatro chefes 

por dia. O fim da jornada de um e o começo do trabalho de outro se justapõem durante pelo 

menos uma hora, de maneira que o bastão seja passado de mão em mão.  

 Durante a madrugada, o chefe acumula a função de editor, tornando-se responsável 

pela revisão de reportagens, pela liberação dos comentários gravados pelos principais 

colunistas e pela preparação do texto e das sonoras de abertura do “Jornal da CBN”, que vai 

ao ar às 6h. O trabalho na edição acaba sendo sua principal atividade. Até porque, desde o fim 

de 2016, a CBN deixou de contar com o repórter desse turno, em razão de cortes de gastos e 

de funcionários. No entanto, se algo muito relevante acontecer durante a noite, o redator da 

madrugada é deslocado para a função de repórter. E, nesse caso, o chefe ainda acumula a 

função de escrever notas que vão ao ar de meia e em meia hora, no “Repórter CBN”.  

 O chefe de reportagem da manhã fica responsável pela elaboração da pauta e pela 

destinação das matérias aos repórteres. Algumas podem ficar a cargo do redator ou do 

apurador, jornalistas que não deixam a redação. O chefe desse período monitora a atividade 

dos repórteres e avalia as condições e os momentos para colocá-los no ar. 

 Caroline Tamassia, que, no momento da pesquisa de campo realizada para este 

trabalho, era chefe de reportagem do período da manhã, diz, no entanto, que seu trabalho – e 

de todos os outros que sentam na mesma cadeira – não se restringe apenas aos horários 
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previstos em contrato: “Na rádio, eu faço a jornada das seis às duas, que é a jornada 

prevista, mas, ao longo da tarde, eu checo os e-mails, antes de dormir eu já dou uma olhada 

na pauta do dia seguinte, para o que já está previsto. Já vou dormir tendo uma ideia do que 

eu vou enfrentar no dia seguinte. Não gosto de ser surpreendida”. 

 Quem chega à tarde continua com o monitoramento e avalia o surgimento de novas 

pautas. Em muitos casos, é necessário deslocar um repórter de uma pauta selecionada de 

manhã em razão de outra mais relevante que surge durante a tarde. Junto com o chefe da 

noite, quem comanda a redação no período vespertino também costuma sentar com os 

repórteres que retornam de suas pautas, para revisar o texto que se tornará uma reportagem 

gravada para o dia seguinte. 

 Paulo Rodolfo explica que a atividade requer não só um jornalista com experiência, 

mas também conhecimento logístico de uma metrópole: “O mais importante do chefe de 

reportagem é a orientação ao repórter, mas você tem que ter todo um timming por trás disso, 

que é de colocar o repórter ao vivo no ar, [...] ter um conceito geográfico de uma cidade 

como São Paulo, para não fazer uma pessoa se deslocar quilômetros, por quilômetros, por 

quilômetros, para nada, digamos assim…”. 

 O chefe da noite também é responsável pela elaboração de um relatório com as 

reportagens consolidadas, além de comunicar via e-mail a prévia da pauta do dia seguinte. 

 Caroline Tamassia resume o que acredita ser o essencial da função, 

independentemente do horário em que é desempenhada: “Primeiro, não deixar faltar nada, 

que eu digo, para a gente não deixar de dar uma notícia importante”. Mas ela avalia que 

quem ocupa a função durante a manhã e a tarde acaba ficando mais responsável pelo 

monitoramento de repórteres do que os outros: “A partir da constatação de uma notícia 

importante, o que é que a gente vai fazer? A gente vai atrás e busca os detalhes dessa 

história. É aí que começa realmente a construção da matéria. Então, aconteceu um acidente, 

vamos para o local do acidente, vamos ouvir testemunhas, de repente algum envolvido, o 

delegado que vai apurar o caso”.  

 Uma questão tensa constatada por todos os entrevistados é a falta de conversa dentro 

da redação acerca da atividade jornalística. Repórteres, âncoras e chefes de reportagem 

concordam que o ritmo corrido impôs sobre a CBN uma cultura de pouca autoavaliação. 

Obviamente, a iniciativa de propor discussões pode e deve ser tomada por todos os 

funcionários, mas é sobre os chefes que geralmente recai essa cobrança. “O tempo realmente 

é um inimigo nesses casos de discutir jornalismo. […] muitas vezes, a gente está com a mão 

na massa, mas falta discussão. Falta discussão. Às vezes, a gente tem um baita case lá 
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dentro, e eu sinto que falta a gente colocar isso em uma roda, e tipo: „Que é que a gente 

aprendeu com isso? O que é que a gente tirou?‟. Às vezes, falta isso, e a gente acaba sendo 

engolido pela urgência diária”, explica Caroline Tamassia. 

 

 

3.2.2. O trabalho dos repórteres  

 

 Essencialmente, a atividade do repórter, no rádio, é muito parecida com a que 

demanda qualquer veículo: ir atrás de um fato ocorrido para reportá-lo. Mas o rádio tem 

especificidades que ora facilitam, ora complicam o trabalho desempenhado. 

 Quem trabalha com jornalismo impresso, por exemplo, não precisa se preocupar com a 

pronúncia de nomes difíceis. Por sua vez, quem trabalha no rádio não tem que ser tão 

cuidadoso com a escrita desses nomes. Mas o trabalho dos repórteres de rádio se distingue por 

ser, talvez, aquele que conta com menos auxílios de equipes, como é o caso da TV. 

 O repórter de rádio está muito mais sozinho, na visão da repórter Joyce Ribeiro: “Na 

TV, são muitas pessoas que fazem parte de um mesmo conteúdo. Para aquela reportagem que 

foi ao ar no jornal, você teve uma pré-produção, às vezes, você teve a participação da chefia 

de reportagem, que também apura muita coisa. Você estando na rua, eles também 

colaboram. O repórter faz o texto, mas também passa por um editor, que também passa por 

um editor de imagem, então, assim, acaba que o conteúdo não é muito seu, é um conteúdo de 

muitas mãos. E no rádio é totalmente diferente, porque acaba que você é praticamente do 

início ao fim o conteúdo primeiro”. 

  Por outro lado, a estrutura técnica mais reduzida também pode facilitar a vida do 

radialista. Uma vez sem chamativas luzes e câmeras, pode ser mais fácil obter entrevista com 

pessoas tímidas ou que tenham receio de falar (por inúmeros motivos). Sem contar que, em 

muitos casos, essas entrevistas são feitas por telefone, o que agiliza o processo por não exigir 

um deslocamento até o local onde o entrevistado está. E, quando concluída, a reportagem 

pode ir ao ar sem precisar de todo um aparato técnico: basta um celular na rua. 

 Mesmo assim, há de se ressaltar o que diz o repórter Guilherme Balza: trabalhar em 

rádio é certamente mais simples do que na TV, mas tem suas dificuldades em relação ao 

jornalismo on-line e ao impresso, ambientes nos quais ele já trabalhou. “Então, a necessidade 

de você ter que gravar sempre, ou sempre que possível, muda algumas coisas. Às vezes, o 

entrevistado topa falar se não for gravado. Mesmo que em on, quando é gravada, a pessoa se 

intimida por alguma razão. Então, batalhar aquela aspa é mais difícil no rádio”, argumenta.  
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 É necessário levar em conta que a CBN, embora tenha uma equipe de repórteres maior 

do que a Jovem Pan, ainda fica atrás das redações de concorrentes que atuam em outras 

plataformas. Por causa de cortes e reformulações, a diferença está diminuindo até mesmo em 

relação aos jornais. Mas, ainda que haja uma redução mais expressiva nos últimos 10 anos, 

seus repórteres sempre tiveram de se desdobrar nas rotinas diárias, cobrindo pautas de setores 

variados e, muitas vezes, ocupando outras funções temporariamente. 

 Certamente, esse acúmulo interfere no trabalho da reportagem. Os profissionais não 

conseguem se aprofundar em assuntos específicos e, consequentemente, não cativam fontes. 

Joyce Ribeiro exemplifica: “Você vê um delegado em um dia, e você vai ver ele daqui a cinco 

anos. Então, ele não vai te passar nada exclusivo, se não é uma pessoa que está fazendo parte 

do cotidiano dele. E eu acho que, na rádio, nesse sentido, a gente peca, porque a gente não 

tem repórter exclusivo de uma área ou dedicado a um assunto”. Na avaliação da repórter, 

essa realidade inviabiliza o desenvolvimento de diversas pautas, principalmente aquelas 

reportagens que surgem depois de um longo e cuidadoso processo de apuração. O resultado é 

que, muitas vezes, o repórter da CBN se depara com uma dessas reportagens na capa de um 

jornal ou noticiário da TV e se vê incumbido de – quase que milagrosamente – avançar no 

assunto. “Ah, isso também é frequente, quando você tem que desdobrar uma matéria que foi 

de um jornal, de uma publicação X, que ficou meses… Com dados vindos da lei de acesso à 

informação... E, aí, você tem que... a gente chama de „suitar‟ aquela matéria. Mas, na 

verdade, você parte do princípio de que tudo aquilo é real e tenta dar um passo à frente, 

porque, se não, você tem que refazer tudo aquilo. O que não é viável, porque, se o cara que 

estava lá e assinou a matéria demorou cinco meses, como você, de um dia para o outro, vai 

conseguir o mesmo dado? Não vai conseguir. Então, eu acho que é isso: ou você parte do 

princípio de que ele disse a verdade e tenta repercutir ou o certo seria ignorar, porque você 

não vai ter tempo hábil de checar tudo aquilo que está ali”. 

Embora não seja uma regra, é possível afirmar que a estrutura reduzida tende a levar 

os repórteres ao conformismo. Isso porque, num cenário com menos espaço para projetos 

autorais, os jornalistas se sentem correndo atrás da programação dos outros veículos.   

Já constatamos que a CBN mantém uma cultura de cobrança por apuração. A repórter 

Luiza Silvestrini, que já trabalhou em outras rádios, concorda que a emissora é mais 

cuidadosa com o processo de elaboração da notícia. Contudo, as tensões geradas pelo tempo 

restrito de produção igualmente acometem o trabalho, conforme ela própria expressa: “Acho 

que a gente tem [na CBN] uma liberdade boa de propor coisas e em alguma medida de ir atrás 

delas. O problema é que a exigência dos resultados é rápida. Acho que é mais rápida do que no 
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impresso, por exemplo. Então, muitas vezes, você não tem tanto tempo quanto você teria no 

impresso, até porque o rádio precisa ter esse empenho de já ter a contextualização da 

informação, por exemplo, no minuto em que a pessoa recebe uma notificação no celular e quer 

ouvir a análise dessa notícia no rádio. Então, como você acaba tendo que deslocar mão de 

obra para essa análise rápida, de acordo com o noticiário, e o noticiário não tem sido fácil, 

acho que, no rádio, as pessoas ainda têm menos tempo para se empenhar nesse tipo de pauta”. 

 O que parece diferenciar mais o trabalho dos repórteres da CBN, em comparação com 

a Jovem Pan, é justamente a pequena “gordura” na equipe de reportagem, sendo que a 

primeira conta com aproximadamente 12 integrantes, e a segunda, com oito, conforme já 

dissemos. Embora ainda recheada de espaço para comentaristas, a CBN ainda é considerada a 

rádio de São Paulo que destina mais espaço à reportagem.  

  

 

3.2.3. O trabalho dos âncoras 

 

 Os âncoras são, muito provavelmente, as vozes mais conhecidas da rádio. Como já 

mencionamos em capítulo anterior, trata-se da função que exige mais confiabilidade com o 

público. Isso para não mencionar o carisma. 

 Na CBN, os dois noticiários de maior audiência são o “Jornal da CBN” e o “Jornal da 

CBN 2ª Edição”
12

. O primeiro vai ao ar das 6h às 9h30, enquanto o segundo é transmitido das 

17h às 20h, sendo a última hora transmitida apenas na internet, em razão da “Voz do 

Brasil”
13

. Aos fins de semana, só há a primeira edição do programa, das 6h às 9h. 

 Os âncoras são responsáveis por chamar os repórteres no ar, além de conversar com 

parte dos colunistas (comentaristas) e dos entrevistados. Os colunistas são sempre os mesmos, 

mudando apenas alguns de acordo com o dia da semana. Mas os entrevistados são escolhidos 

dia a dia, em função do noticiário. O “Jornal da CBN 2ª Edição”, por ser uma hora e meia 

mais curto no dial, raramente tem entrevistados. Apenas em situações bem fora do comum, 

como uma entrevista com um político de cargo importante ou com um porta-voz diante de 

alguma emergência, como acidentes aéreos ou desastres naturais, por exemplo.  

                                                           
12

 Conforme dados do Kantar Ibope, a média de audiência do “Jornal da CBN”, em 2017, foi de 99 mil ouvintes 

por minuto. Já o “Jornal da CBN 2ª Edição” registrou média de 51 mil ouvintes por minuto (considerando apenas 

o horário entre 17h e 19h).  
13

 “Voz do Brasil” é um noticiário estatal de difusão obrigatória em todas as rádios de sinal aberto do país e que 

vai ao ar de segunda a sexta, das 19h às 20h. 
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 De qualquer forma, o âncora do “JCBN 2ª Edição”, Roberto Nonato, tem uma rotina 

fora da rádio semelhante à dos chefes de reportagem. O jornal vai ao ar só às 17h, mas ele 

precisa entrar no estúdio já tendo lido e se informado sobre tudo que foi destaque no 

noticiário do dia. “Então, quando a gente acorda às sete da manhã, oito da manhã, você já 

acorda vendo um telejornal ou procurando ler um site de informação, […] e em cima disso 

você já vai formando a expectativa para o dia. E a partir da uma da tarde, quando a 

produção chega aqui na rádio para montar o jornal, montar o esqueleto do jornal, conversar 

com as praças, a gente também já começa a se falar. E, aí, já vai trocando ideias e 

informações, o que tem para hoje isso, o que tem é aquilo: „Ah, vamos pegar essa votação do 

senado Se efetivamente essa votação se concretizar hoje, com quem a gente vai 

repercutir…‟”, detalha.  

 Os colunistas não necessariamente abordam os mesmos temas das pautas consideradas 

hard news. Para que Nonato ou os outros âncoras não sejam surpreendidos, seus produtores 

costumam ligar previamente para o comentarista e pedir que adiantem o tema escolhido, de 

modo a permitir que o âncora estude o máximo que puder sobre o assunto. 

 Já no “Jornal da CBN”, há bastante espaço para entrevistas. Por entrar bem cedo no ar, 

sua pré-produção é feita no dia anterior. Um jornalista é responsável por acompanhar o 

noticiário e, a partir disso, marcar entrevistas para repercutir os assuntos mais relevantes. A 

decisão dos assuntos e dos entrevistados é discutida com os chefes de reportagem, além do 

próprio âncora. No caso, o jornalista Milton Jung.  

 Jung defende que a confiabilidade do público não resulta apenas da precisão das 

informações noticiadas, mas também da maneira como são contadas. Uma voz firme e segura 

é considerada fundamental para cativar a relação com o ouvinte. Como exemplo, ele cita uma 

entrevista com o procurador da República no Ministério Público Federal e chefe da Operação 

Lava Jato, Deltan Dallagnol: “„Eu não sou candidato!‟, foi o que me disse hoje Deltan 

Dallagnol, aqui no programa. Mas a percepção que todos os ouvintes tiveram é que ele será 

candidato no ano de 2018. Porque ele, usando uma expressão popular, titubeou na hora de 

dar aquela resposta. Então, isso é muito curioso, e nós que somos jornalistas, que 

trabalhamos com esse recurso, temos que levar isso em consideração, se não nós derrubamos 

a credibilidade – e eu posso ser ágil, eu posso ser preciso, mas a forma em que eu apresentei 

a minha reportagem não passa credibilidade”.  

 Por ser uma emissora all news, a CBN mantém âncoras jornalistas em toda a sua 

programação. Ao todo, são 43 jornalistas em São Paulo, sem contar os profissionais da área 

esportiva. Os demais programas da casa, embora todos de conteúdo jornalístico, têm mais 
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espaço para temas diversos, de modo que favorecem entrevistas mais longas e quadros 

humorísticos ou de assuntos culturais não necessariamente ligados ao noticiário. 

   

 

3.3. A produção jornalística na Jovem Pan 

 

A rádio Jovem Pan passou a ter esse nome na década de 1960, ao ser adquirida pelo 

empresário Paulo Machado de Carvalho. Antes disso, chamava-se Rádio Panamericana. Sua 

programação era, então, basicamente constituída por programação musical e radionovelas. A 

partir dos anos 1970, sob administração de Antônio Augusto Amaral de Carvalho, conhecido 

como Tuta, incorporou conteúdo jornalístico e esportivo em sua grade.  

Hoje, a emissora conta com programação jornalística na maior parte do dia. Muitos 

programas não são exclusivamente de notícias, mas têm tom informativo e combinam análise 

e entretenimento, das 5h às 19h30.  

Seu manual de redação foi elaborado muito antes do que o da CBN: em 1986, assinado 

pela jornalista Maria Elisa Porchat. Atualmente, o documento é considerado defasado pelos 

jornalistas da emissora, que reivindicam uma atualização. 

De qualquer forma, o manual apresenta aspectos relevantes que, apesar de escritos há 

mais de 30 anos, podem servir como orientação aos repórteres, com dicas sobre o processo de 

apuração de notícias, princípios éticos e técnicas de texto radiofônico. 

Além dessas prescrições, a Jovem Pan deixa claros os seus princípios no próprio 

ambiente da redação. Quem entra, hoje, nesse espaço, dá de cara com uma placa onde estão 

elencados a missão, a visão e os valores da emissora. E o termo “credibilidade” é mencionado 

em cada um desses tópicos. Sua missão é: “desenvolvimento constante da multiplataforma 

Jovem Pan, em busca de soluções criativas e interativas com credibilidade para clientes e 

ouvintes”. Sobre a visão, lê-se: “ser referência como fonte de conteúdo multiplataforma, com 

credibilidade e independência, possibilitando atitudes transformadoras e resultados 

sustentáveis a todos os envolvidos”. Por fim, são listados os valores: comprometimento, 

criatividade, inovação, credibilidade, agilidade e disciplina. Não há nada que indique uma 

ordem de relevância entre esses valores, mas o curioso é que o termo “credibilidade” aparece 

acima de “agilidade”. 

Voltando ao manual: sua primeira parte tem como título “A prestação de serviços e a 

credibilidade”, na qual há cinco textos diretamente relacionados aos valores da credibilidade 

no veículo, elaborados em um contexto em que a internet como conhecemos hoje sequer era 
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imaginada. Eram tempos em que os jornais impressos viviam com apenas uma edição por dia 

e eram muito mais pautados pelo rádio. 

Porchat (1986, p. 29) trata a credibilidade como fator vital do radiojornalismo, 

argumentando que não há meio termo na confiança do ouvinte e, por isso, não se pode errar 

ao lidar com informação. Para ilustrar os argumentos, utiliza exemplos de acontecimentos 

urgentes, como a queda de um avião, e menciona uma série de cuidados que os repórteres 

devem ter. Conforme suas orientações, uma notícia dessa natureza só deve ser veiculada 

depois que forem confirmados o nome da companhia, a rota, o horário do voo, etc.: 

“Perdemos muitas vezes o „furo‟, mas ganhamos a credibilidade do público. De que vale ser o 

primeiro, se o ouvinte duvidar da notícia em questão?”.  

No manual da Jovem Pan, ainda são elencadas diversas relações do jornalismo com a 

credibilidade: “A checagem das informações resulta em credibilidade”, “A escolha cuidadosa 

das fontes resulta em credibilidade”, “A prioridade do interesse coletivo ao individual resulta 

em credibilidade”, “A consciência de seu papel como formador de opinião resulta em 

credibilidade” e “A isenção resulta em credibilidade” (PORCHAT, 1986, p. 29-35). Cada uma 

dessas asserções é título de texto que desdobra a ideia pressuposta.  

O último dos textos indicados, em particular, mostra como certas linhas da emissora 

foram alteradas desde a elaboração do manual. A Jovem Pan abraçou um público tido como 

conservador, principalmente após elaborações editoriais iniciadas em 2012. Em 2013, foi 

lançada a Jovem Pan News, com conteúdo all news para algumas afiliadas. Mas a rádio se 

concentrou especialmente na aplicação de uma programação mais analítica, com mais espaço 

para comentários e menos para reportagem. Não se pode afirmar que a emissora tenha perdido 

a credibilidade com sua audiência e/ou o compromisso com a apuração dos fatos. Porém, é 

possível concluir que segue atuando sem preocupação em aparentar isenção, mesmo que, para 

o ouvinte, isso não fique tão claro. Esta, inclusive, é a sensação que tem Helen Braun: “E é 

por isso que eu acho que a pluralidade tão importante, porque eles [os ouvintes] não 

conseguem enxergar isso. Hoje, eles não conseguem enxergar isso. Cada vez mais, eu ouço 

as pessoas dizendo, por exemplo: „Eu gosto do Fulano porque o Fulano é imparcial‟. E 

imparcial, na verdade, é um sinônimo de „Fulano diz o que eu quero ouvir‟”. 

Não se pode afirmar categoricamente quais eram as intenções dos diretores da Jovem 

Pan ao se inclinar aos interesses de um público mais conservador, mas parece evidente que a 

emissora percebeu que poderia conquistar uma audiência maior se passasse a oferecer uma 

programação que exaltasse comentários que agradassem a esse nicho (os dados que 

apresentamos no Gráfico 1 talvez corroborem essa percepção). 
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3.3.1. O trabalho dos chefes de reportagem 

 

 Diferentemente da CBN, a Jovem Pan não conta mais com um revezamento de chefes 

de reportagem ao longo de 24 horas. E vale destacar que, naquela casa, a função da chefia 

incorpora funções diferentes da concorrente. 

 Uma delas é o serviço de apuração. Na CBN, um chefe conta com um apurador 

durante todos os momentos da sua jornada, e passa a esse funcionário a incumbência de 

checar os horários das agendas dos políticos ou outros detalhes para a formulação da pauta. Já 

quem comanda a pauta na Jovem Pan precisa checar esses dados sozinho. 

 Muitos dos nossos entrevistados contaram que começaram a trabalhar na emissora na 

função de radio-escuta, já extinta. Hoje, não há mais ninguém que fique acompanhando o 

noticiário de outras emissoras, como ocorre na CBN. Carlos Aros explica: “Antes, nós 

fazíamos escutas por noticiários. Nós tínhamos um cara que acompanhava GloboNews, um 

cara que acompanhava o “Bom Dia São Paulo”, o “Bom Dia Brasil”, o jornal do meio-dia… 

Havia uma estrutura que, quando eu entrei, já era menor do que antes. […] Hoje, essa 

estrutura não existe. Eu não tenho uma pessoa que fica exclusivamente atenta ao que os 

outros veículos estão dando. Não existe mais essa figura. Todos os radio-escutas, de algum 

modo, foram convertidos em produtores, porque havia uma demanda crescente pelo ar e por 

oferecer uma estrutura maior para esses programas que ocupam espaço na programação, de 

um modo ou de outro, e esses caras hoje deixaram de atuar prioritariamente na checagem”. 

O único resquício dessa função, hoje, é desempenhado por um jornalista terceirizado, 

que trabalha para uma empresa que cobre apenas as informações de trânsito. Isso porque a 

Jovem Pan, que já teve dois helicópteros próprios, deixou, em fevereiro de 2015, de sobrevoar 

a capital paulista para fazer a cobertura do tráfego. 

 Com a figura do apurador de lado, cabe aos chefes realizar mais tarefas. Um deles 

monitora a pauta do dia todo. Ele chega para trabalhar no final da manhã e sai no começo da 

noite, já deixando as orientações possíveis para os repórteres do dia seguinte. 

 Como, na emissora, é mais comum que o repórter sugira a própria pauta, essa escolha 

acaba sendo pouco determinada pela chefia. Quem comanda e responde pela pauta é o 

jornalista Vinícius Silva, que assim explica a rotina: “Eu já sento com os repórteres, discuto o 

assunto, passo uma coisinha, passo outra, ouço o que cada um acha também. O trabalho aqui é 

muito mais colaborativo. Muitas vezes, a pessoa chega com uma pauta que é melhor do que a 

que eu tenho, e eu falo: „Não, vamos mudar, faz isso...‟. Eu remanejo aquilo, passo isso para 

outro, tenho um pouco essa autonomia de conseguir remanejar um pouco do que ele determina 
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para que o trabalho saia, o trabalho flua e as matérias consigam ser produzidas. E, a partir 

disso, ao longo do dia, eu vou acompanhando determinados assuntos. Se algo que eu pedi mais 

cedo perde força ou não vira, não vinga, a gente muda de rumo, muda o enfoque, faz só um 

informe menor, não precisa seguir acompanhando aquilo até o final”. 

 Outro relato de Silva reforça a realidade em torno da redução das equipes de repórteres 

nas emissoras de rádio. Com um grupo muito menor do que em outros tempos, a Jovem Pan 

tem mais dificuldades em conseguir desenvolver pautas autorais, que estejam fora do 

noticiário comum a todos os veículos. A falta de dedicação de jornalistas a um setor 

específico faz com que seja cada vez menos possível avançar nos temas: “O número de 

repórteres foi reduzindo gradativamente. Quando eu entrei aqui, eu não vou conseguir precisar 

para você de cabeça quantos saíram, mas eu diria que, pelo menos, 50 por cento de repórteres, 

até muito mais experientes. Antes, nós tínhamos repórteres que eram segmentados, […] nós 

tínhamos dois repórteres que cobriam notícias de polícia e um pouco de judiciário […]. Hoje 

em dia, os repórteres aqui são, eu diria para você, muito generalistas”. 

 Outro chefe fica responsável por preencher a programação, marcando entrevistas ou 

sugerindo pautas que possam preencher todos os horários (o que é mais difícil nos fins de 

semana, geralmente). Aliás, os programas de fim de semana começam a ser preparados já no 

começo da semana. Carlos Aros é quem tem essa incumbência, e, por não dividir o peso com 

ninguém, lamenta o fato de não conseguir tempo para se dedicar a assuntos mais elaborados: 

“Às vezes, eu olho na segunda-feira a programação do sábado e do domingo para preencher, 

e bate um desespero. Você fala: „Cara, são muitas horas, e agora?‟. E aí você começa a vir 

atrás das histórias e pensar os assuntos e moldar as pautas e saber o que cabe dentro de 

cada horário, e rola uma frustração, que você fala: „Meu, eu podia elaborar coisas diferentes 

aqui‟. Mas você acaba indo no feijão com arroz porque você precisa atingir aquilo”.  

 

 

3.3.2. O trabalho dos repórteres  

 

 A função com menos diferença entre Jovem Pan e CBN é a de repórter, no sentido de 

que os jornalistas de ambas as casas têm como essência a mesma tarefa: ir atrás da notícia e 

reportá-la. Muitas vezes, esses profissionais se encontram na rua e trabalham na mesma pauta. 

No entanto, as estruturas das duas empresas resultam em rotinas razoavelmente díspares. 

 Entre as diferenças, está uma maior autonomia – e também maior responsabilidade – 

na hora de escolher a pauta, como já foi dito. Muitas vezes, os repórteres da Jovem Pan nem 
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passam pela sede da emissora antes de ir fazer uma cobertura. Como não há mais motoristas 

da empresa à disposição, em algumas ocasiões eles podem chamar um táxi e ir de suas casas 

diretamente para o local onde trabalharão a reportagem. Por isso, já carregam consigo o 

celular da rádio e, eventualmente, microfone com a identificação da emissora e gravador. 

 O que chama atenção, até mesmo de colegas de outros veículos que acompanham os 

repórteres da Jovem Pan nas pautas, é a captação de imagens como uma das atribuições dos 

repórteres. Eles não só gravam as entrevistas em áudio, como utilizam o celular para filmar e 

divulgar nas redes sociais da emissora. O repórter Marcelo Mattos esclarece que se trata de 

uma exigência: “Hoje, a gente está vivenciando aqui uma experiência que você faz rádio, mas 

faz pensando em televisão também. Porque você filma. Várias matérias eu vou lá e filmo com o 

celular, eu faço imagens como se um cameraman estivesse fazendo. [...] Porque você sabe que 

tem que trazer esse material. Vai ser editado. Você vai ter, além da entrevista, as imagens, que 

você vai cobrir nessa matéria. Então, acho que, hoje, o repórter tem que dominar Facebook, 

Twitter, o smartphone, essas tecnologias, para você poder incorporar no seu dia a dia. 

Principalmente aqui, que a gente está com o slogan que é „O rádio com imagem‟”. 

 Se, por um lado, a pressão de se tornar um profissional multiplataforma está maior na 

Jovem Pan, por outro, os repórteres se sentem menos cobrados para entrar no ar com o 

assunto que estão cobrindo. Curiosamente, num tempo em que o jornalismo se atualiza 

minuto a minuto, a quantidade de vezes em que a reportagem é acionada ficou menor naquela 

emissora. “Aqui, hoje, a pressão da chefia, na verdade, já foi muito maior quanto ao que você 

entrava, quando que você vai entrar... Talvez até pela redução da equipe, por os repórteres 

serem já mais antigos, então você acaba… A chefia, talvez, até por isso não questione tanto, 

não pressione tanto, pelo fato de a gente já conhecer o perfil da rádio, a rádio já conhecer o 

nosso perfil, a gente sabe o que é importante para o ouvinte da rádio, o que é que não é”, 

conta o repórter Anderson Costa. 

 Uma das explicações dada pelos entrevistados é que a competição injusta com os 

veículos digitais, a qualquer momento literalmente nas mãos do ouvinte, fez com que a Jovem 

Pan optasse por uma programação menos focada em hard news. O programa que ainda exige 

mais a presença dos repórteres é o “Jornal da Manhã”, transmitido a partir das 5h, mas com 

sua bancada completa das 7h30 às 10h
14

, de segunda a sexta-feira. No entanto, em 

comparação com outros tempos, a exigência já é bem menor, na percepção do repórter Tiago 

                                                           
14

 Das 5h às 6h, quem comanda a programação jornalística da Jovem Pan são Antônio Freitas e Oliveira Júnior. 

Das 6h às 7h30, Thiago Uberreich assume o comando do “Jornal da Manhã”, tendo como locutores, ao seu lado, 

Antônio Freitas e Oliveira Júnior ou César Rosa (esses dois últimos se revezam). A partir das 7h30, chegam para 

compor a bancada o historiador Marco Antonio Villa e o jornalista Joseval Peixoto. 
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Muniz: “A Jovem Pan tem também dois programas diferentes entre si, mas eles dois 

acontecem no „Jornal da Manhã‟. Se você ouve o „Jornal da Manhã‟, das cinco da manhã às 

sete e meia, você tem duas horas e meia de informação factual, muita reportagem, repórter a 

rodo, informação de trânsito. Passou das sete e meia, ele vira um outro programa. Ele vira 

um programa de opinião [...]. Por exemplo: antigamente, eu entrava no „Jornal da Manhã‟ 

seis vezes por edição; hoje, eu posso entrar só uma vez”. 

 Os repórteres entrevistados demonstram que o conteúdo analítico preenche um espaço 

que antes era ocupado por aqueles jornalistas dedicados à apuração das notícias. O resultado é 

um quadro de profissionais mais enxuto e o processo de produção noticiosa deixado em 

segundo plano, em detrimento da opinião. O que, em última análise, significa um 

barateamento da produção (e, consequentemente, reflete o cenário de precarização do trabalho 

jornalístico).  

 

 

3.3.3. O trabalho dos âncoras  

 

 Chegar bem informado ao estúdio é tarefa para qualquer âncora. Não por questão de 

abertura, mas por cultura, os âncoras da Jovem Pan costumam dar mais opiniões, além de 

informações. 

 Durante a transmissão do principal produto da casa, o “Jornal da Manhã”, o âncora 

Thiago Uberreich conta com apoio não só de um locutor no estúdio, mas também de um 

comentarista. Praticamente toda notícia que vai ao ar é analisada sob o ponto de vista do 

historiador Marco Antonio Villa. 

 É diferente da CBN, na qual são mais diversos os comentaristas, e todos eles com 

entradas por telefone ou gravadas. Cada um comenta o assunto de sua própria escolha, 

relacionado à área abrangida por sua especialidade. O modelo da Jovem Pan exige uma 

ancoragem mais conversada e debatida entre os integrantes da mesa.  

 O quadro reduzido de repórteres afeta a vida de Uberreich. Para poder comentar um 

assunto relevante (mas não abraçado pela reportagem da emissora), ele precisa, muitas vezes, 

ler no ar notícias diretamente da internet, sem sequer explicar ao ouvinte que a informação 

está vindo cruamente de um portal. A notícia não é apurada e nem mesmo redigida por algum 

jornalista da casa: “Não é incomum: você, muitas vezes, entra no estúdio, tem que dar um 

destaque, alguma informação, e você abre alguma coisa na internet e lê o texto direto da 

internet. Isso, a gente pode dizer, é uma coisa inaceitável, mas é uma coisa que está fazendo 
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parte cada vez mais da nossa rotina, e muitas vezes essas informações vêm... Mas eu estou 

dizendo: são informações de sites confiáveis, o Globo, a Folha, o G1, o Estadão. São sites que 

também são amparados por uma redação grande de jornal. Então, muitas vezes, a gente pega 

aquela informação e se esquece de checar. Isso é muito comum. Isso está cada vez mais 

comum, e eu posso falar pelo rádio, no caso do rádio”. 

  Esse tipo de prática também ocorre na CBN: seus âncoras costumam ler notícias 

pequenas, extraídas da internet, quase sempre quando a transmissão não está sendo feita para 

toda a rede, restringindo-se às janelas locais. Mesmo assim, é comum citar a fonte. No âmbito 

nacional, os âncoras da emissora só leem direto de um site quando é uma notícia urgente e 

muito relevante. E, nesses casos, são orientados a esclarecer para os ouvintes que a notícia 

está em um portal e especificá-lo. 

 Outra peculiaridade da rotina dos âncoras da Jovem Pan é a habilidade para lidar com 

a câmera, justificando o slogan “O rádio com imagem”. Enquanto a CBN se restringe em 

acionar as câmeras do estúdio nas redes sociais apenas durante entrevistas com convidados 

sentados na bancada, a concorrente passou a transmitir programas ao vivo pelo YouTube, 

diariamente. Muitos deles são posteriormente armazenados no canal da emissora, para que 

possam ser compartilhados nas redes sociais. 

 Enquanto apresentam seus programas, os âncoras também podem acompanhar 

simultaneamente a avaliação dos ouvintes acerca do jornal, por meio da caixa de comentários 

do YouTube. Além disso, por meio de WhatsApp e e-mail, principalmente, ouvintes também 

podem relatar notícias, como acidentes de trânsito, pontos de alagamento, denúncias ou 

ocorrências policiais, por exemplo. É comum, não só na rotina da Jovem Pan, mas na de 

diversas rádios, que o âncora leia informações enviadas por ouvintes sem apurá-las, uma vez 

que a emissora não conta mais com a figura do apurador ou do radio-escuta. 

 Outro ponto importante que não pode deixar de ser citado é a orientação política da 

emissora, que determina o comportamento de âncoras e comentaristas. Esses profissionais já 

foram escolhidos por seu posicionamento político mais à direita, mas seguem acordos tácitos 

com a direção. Assim sendo, poucos entram no ar com opiniões divergentes do 

direcionamento determinado pela emissora, sendo que um dos espaços mais abertos à 

pluralidade é o programa “Morning Show”. Transmitido diariamente, das 10h às 11h30, 

também é pouco focado em reportagem e favorece as análises dos principais assuntos do dia. 

Seu apresentador, Edgard Piccoli, acaba agindo como um mediador dos debates.  

Uma das âncoras, Helen Braun, revela que, apesar de haver liberdade de atuação, é 

difícil repercutir certos assuntos, principalmente nos demais programas: “Claro que tem 
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coisas que... Esses dias, tinha lá: a PUC está com banheiro que é para trans, mulheres e 

homens. Não dá. Aqui, não... Ele [chefe de reportagem] disse assim: „Esse é o tipo de pauta 

que, se a gente começar no „Jornal da Manhã‟, você pode até fazer, mas vai botar lá, o Villa 

vai detonar, e tua matéria perde o sentido, vai estragar a matéria‟. Então, não dá”. Ela foi 

chamada para compor a banca do “Morning Show” para contrapor os debates, com uma visão 

mais liberal e de esquerda. Mas, além de ser âncora, também sempre continuou atuando como 

repórter no resto de sua jornada. 

Pelo que se vê, não há nenhum acordo ou ordem formal para que uma pauta seja 

barrada. Mas a linha editorial da emissora e seus comentaristas acabam dificultando a vida do 

repórter que deseja desenvolver uma reportagem com uma abordagem diferente daquelas 

comumente praticadas na rádio. O que acaba por acontecer é que essa dificuldade tende a 

inviabilizar sua realização.  
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CAPÍTULO 4 

O JORNALISTA DE RÁDIO ENTRE  

A CREDIBILIDADE E A VELOCIDADE 

 

 

Tendo sido desenhado um panorama dos processos produtivos adotados por CBN e 

Jovem Pan, vamos, neste último capítulo, finalmente refletir a respeito do que pensam nossos 

entrevistados sobre o conflito que há entre credibilidade e velocidade no radiojornalismo, tal 

como havíamos adiantado. 

Não se espera, com isso, chegar a uma conclusão definitiva sobre a tensão pressuposta 

nessa relação, nem tampouco avaliar se os modos de fazer dos profissionais estão certos ou 

errados. Longe de querer reforçar qualquer maniqueísmo, queremos, aqui, observar as 

percepções dos profissionais sobre suas próprias ações no trabalho cotidiano, analisando-as à 

luz dos referenciais teóricos de que nos valemos e comparando-as entre si. 

 

 

4.1. Percepções sobre credibilidade 

  

 Considerando que, como já explicado, procuramos não direcionar os jornalistas a 

respostas enviesadas sobre como percebem a credibilidade no jornalismo e, mais 

especificamente, no trabalho que desenvolvem no rádio, tivemos como resultado apenas uma 

resposta que, logo de cara, relacionou esse valor com a velocidade da apuração. Já os outros 

13 sujeitos colocaram questões que apontam para a mesma direção a que acena a maioria dos 

autores antes revisitados: a velocidade do processo de produção jornalística certamente tem 

sua importância, mas só aparece depois de uma série de fatores. 

 Quem espontaneamente faz essa relação é o âncora Roberto Nonato. Ao ser 

questionado sobre o que considera serem as principais características da credibilidade no 

radiojornalismo, ele afirma: “Eu acho que fundamentalmente é a instantaneidade. […] 

Porque, ainda que você tenha meios, como um site de notícias, por exemplo, para dar a 

informação, eu acho que o rádio é mais instantâneo ainda, porque, com um celular, você 

entra no ar e consegue dar a sua informação. O teu repórter consegue cobrir uma coisa que 

esteja acontecendo ali, no real time mesmo. Então, eu acho que essa instantaneidade ainda 

persiste”. Do conjunto de entrevistados, Nonato é um dos mais experientes e com mais tempo 
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de rádio. Em sua fala, podemos notar enraizados diversos princípios de tempos em que o rádio 

não tinha competição com a internet. Embora novas demandas tenham surgido, o jornalista 

mais experiente se mantém fiel aos detalhes que compunham os conceitos de qualidade do 

jornalismo de rádio praticado em outros tempos. 

 Com relação aos demais, quando questionados sobre suas visões acerca da 

credibilidade, os primeiros termos mencionados estiveram relacionados com “qualidade de 

apuração”, “clareza no modo de informar”, “segurança na fala”, “pluralidade” e 

“aprofundamento de conteúdo”. Assim como constatado pela revisão dos autores que dão 

corpo ao Capítulo 1, a velocidade não é, para os nossos entrevistados, a primeira dimensão 

associada à credibilidade. 

 No geral, a título de síntese, pode-se dizer que, para esse grupo, a construção da 

credibilidade passa principalmente pelo rigor da apuração e pela pluralidade das fontes 

consultadas. São fatores que, para serem “mais completos”, mais tempo necessitam. 

 Outro valor atribuído à credibilidade é a presença física no lugar do acontecimento, o 

que vai de encontro às demissões que afetam as redações e à tendência da reportagem baseada 

no trabalho de terceiros ou feita a distância. Isso porque a falta de repórteres resulta em 

práticas como o uso de portais de notícias como fonte. É comum também que o conteúdo seja 

apurado apenas com fontes oficiais ou personagens por telefone, o que afeta muito qualquer 

impressão que o jornalista possa ter sobre o ocorrido. 

Curiosamente, dois entrevistados sinalizam mais do que outros a sensação de que os 

ouvintes cobram velocidade como sinônimo de credibilidade. E são dois âncoras, um de cada 

emissora: Thiago Uberreich e Roberto Nonato. Essa cobrança é constatada por eles por conta 

do contato direto que estabelecem com a audiência, durante o trabalho da ancoragem, via 

redes sociais. 

Uberreich explica que essa cobrança é parte de sua rotina: “Muitas vezes, eles [os 

ouvintes] chegam assim: „Ô, Jovem Pan, vocês não vão discutir a informação que o 

Presidente Michel Temer está sendo denunciado? O Globo acabou de dar‟. Então, eles já 

sabem mais ou menos o que os outros estão dando, e eles medem um pouco o que a gente está 

dando. Às vezes, eles cobram uma coisa que você não deu. Então, eu acho que o ouvinte está 

preocupado, sim, com essa questão da rapidez. Só que, como é um público muito grande, tem 

gente que ouve aqui alguma coisa que já foi dada por outra emissora, mas que está ouvindo 

aqui e acha que aqui ele está ouvindo pela primeira vez. Então, você tem „n‟ possibilidades”. 

 Como o próprio Uberreich diz, há inúmeras possibilidades. O quanto 10 ouvintes que 

participam assiduamente do programa representam os mais de 100 mil ouvintes por minuto 
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que essas rádios frequentemente atingem? Não é possível saber se seus anseios são os 

mesmos dos ouvintes mais casuais. Além disso, a percepção deles pode não estar correta: a 

emissora já pode ter até dado determinada informação no ar sem que estivessem sintonizados. 

Como destacamos no início deste tópico, Nonato identifica a “instantaneidade” como 

atributo vinculado à credibilidade e que os ouvintes ainda esperam do rádio: “Eu acho que 

aquela pegada do rádio antigo... – que era trazer a informação que as pessoas não tinham, 

porque ou não tinham televisão e, posteriormente com o advento dos computadores, não 

tinham computador, e todo mundo ia se ligar no rádio porque ele dava primeiro –, eu acho 

que ela permanece”. Mas é necessário ressaltar que a instantaneidade – embora apresentada 

como o primeiro fator de credibilidade considerado pelo âncora da CBN – não está isolada 

como elemento capaz de gerar confiança. Ele próprio afirma que a credibilidade está atrelada 

ao tempo de convivência que os ouvintes têm com o veículo. É um processo em construção a 

médio e longo prazo: “O rádio vai aos pouquinhos conquistando essa credibilidade. O 

veículo, hoje, tem essa credibilidade porque ele já foi muito importante, no momento em que 

as pessoas não tinham televisão. Ele já foi muito importante para levar a informação aonde 

ela não chegava em outros pontos do Brasil. Então, notadamente, o veículo já tem essa 

credibilidade”. 

 Outro aspecto interessante que podemos extrair das ideias de Nonato é a humanização 

que caracteriza o rádio. Aplicativos de música ou de trânsito se tornaram muito populares, 

mas falta a eles a confiança que uma pessoa pode transmitir, especialmente quando faz uso da 

voz para se expressar: “Além da questão da velocidade, tem a questão do companheirismo. 

Porque, hoje, por exemplo, se você pega uma rádio musical... Você tem o Spotify, que você 

pode plugar no teu carro e sair ouvindo a tua seleção musical. Eu, por exemplo, tenho a 

minha. Mas nem por isso eu deixo de ouvir rádio. Então, eu acho que o elemento humano 

ainda é muito importante”. 

 Ao mencionar o fator humano, Nonato nos permite refletir sobre a necessidade que o 

público tem de sentir empatia em relação a quem está falando. Se o rádio oferece companhia e 

amizade, é porque o ouvinte gosta da pessoa que está “conversando” com ele. Há diversos 

elementos que vão estabelecendo essa identificação, muitos deles bem pessoais. 

Determinados ouvintes podem gostar do âncora X e detestar o Y. Mas dois fatores parecem 

ser essenciais para todos os ouvintes: a confiança e o respeito.  

Para o repórter Anderson Costa, a confiança está muito atrelada à segurança 

transmitida pela voz de quem está no ar. Já Tiago Muniz, também repórter, acredita que o 
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respeito de um jornalista se conquista de diversas maneiras, mas em especial pela ação de ir 

ao local dos fatos fazer o trabalho de apuração.  

Costa, portanto, acredita que, na vida de repórter, não basta apenas o bom trabalho de 

apuração. Às vezes, a qualidade da locução passa mais confiança aos ouvintes do que a 

informação devidamente apurada: “Porque o ouvinte consegue perceber quando você não 

está muito bem preparado. O ouvinte consegue perceber isso, vê que você titubeia… Então, 

mesmo que você não tenha certeza, você tem que passar [confiança]… É o famoso „eu não 

sei muito bem, mas eu tenho que fingir que eu sei‟. Então, eu acho que é na forma que você 

entra no ar que você vai passar credibilidade. [...] Eu sou da turma que acha que é 

importante você checar, tentar checar o máximo que você conseguir antes de dar no ar. Até 

porque, se o concorrente já deu o furo, já deu. Você não vai fazer o furo dele virar. 

Antigamente, a gente tinha um chefe que falava sempre que, em tragédia, era melhor você 

errar sempre para baixo o número de mortos do que para cima, porque você não consegue 

ressuscitar as pessoas”. Nesse sentido, a credibilidade seria alcançada mediante a soma da 

informação apurada e da segurança no transmiti-la, sendo que a segunda parte demonstra ser 

mais expressiva ao ouvinte.  

 Muniz também destaca o tom e a segurança na fala como pontos que passam 

credibilidade, mas acrescenta que estar no local das ocorrências faz muita diferença: 

“Prioridade: descrição e, na medida do possível, um fator que eu acho que é muito pouco 

aproveitado no rádio brasileiro, que é a sensorialidade. O que é que eu quero dizer com isso? 

Não é de praxe, no rádio brasileiro, a gente colocar muito barulho, muito som, coisas que 

deem ao ouvinte a percepção do que estava acontecendo. Isso é um recurso que a BBC, por 

exemplo, abusa; a NPR abusa; a rádio pública americana abusa; e, aqui, a gente não usa 

tanto. Então, quando eu entro no ar, muitas vezes o meu tom de voz diz alguma coisa sobre o 

lugar em que eu estou. Por exemplo: não dá para eu fazer uma cobertura em um incêndio, em 

um centro de detenção provisória, com o mesmo tom de voz que eu usaria se fosse dar um 

indicador da bolsa de valores”. 

 Os posicionamentos de Costa e Muniz nos fazem perceber o quanto não apenas o 

conteúdo, mas também a forma é importante para haver credibilidade no radiojornalismo. 

Talvez mais até do que em outros veículos. Ao contrário da TV, cuja imagem é mais 

expressiva ao telespectador, o rádio necessita que seu ouvinte seja estimulado a imaginar 

como é o lugar onde o jornalista está, como é a situação que ele acompanha. E quanto mais 

impressões forem transmitidas, mais fácil fica para o ouvinte se sentir inserido nos contextos 

abarcados pelo noticiário. Por isso o destaque dado, nas falas acima reproduzidas, à 
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“aparência”, que, conforme as leituras apresentadas, deve acompanhar ou até, em alguns 

casos, se sobrepor à “essência”. Há um tensionamento nessa relação, que, em certa medida, 

chega a inverter a ordem de prioridade do jornalismo, em vista do reconhecimento de que, na 

produção radiofônica, a credibilidade não está exclusivamente vinculada à informação 

transmitida, sendo necessário unir a esse esforço toda uma estética apropriada ao meio e que 

seja de reconhecimento por parte da audiência.  

Outros dos nossos entrevistados, no entanto, reforçam os valores tradicionais do 

jornalismo e veem que é em sua manutenção pelo rádio que a credibilidade é construída 

diariamente. O âncora Milton Jung, por exemplo, é direto ao relacionar a falta da 

credibilidade à falta de apuração, ressaltando um contexto histórico em que o rádio se perdeu 

justamente por causa da pressa dos jornalistas, orientados pela ideia de que o veículo 

demandava sempre agilidade: “Quando eu cheguei no rádio [meados dos anos 1980], [...] era 

uma coisa curiosa, porque durante muito tempo, no rádio, se cometia um erro gravíssimo: a 

ideia da agilidade do rádio nos dava a ideia de que nós deveríamos... que o ouvinte, que é o 

nosso público, exigia, demandava a notícia em primeira mão. E o rádio demorou muito para 

perceber que não. O que o ouvinte quer é a notícia certa em primeira mão. Isso fez muita 

diferença. Aliás, eu sempre acreditei que parte da perda de credibilidade que o rádio sofreu 

ao longo do tempo, que foi sendo recuperada depois, deveu-se exatamente a essa falta de 

apuração”. 

 No grupo que entrevistamos, há quem não seja tão enfático, mas, talvez até 

involuntariamente, também coloca a apuração e a pluralidade nos primeiros lugares do 

“ranking” de elementos que constroem a credibilidade. A repórter Joyce Ribeiro ainda destaca 

que se trata de processo que também está vinculado à trajetória dos profissionais, ao seu agir 

no dia a dia do trabalho: “Acho que credibilidade é quando você dá a notícia e procurou o 

máximo de lados possível. Porque, às vezes, se você dá uma notícia sem o outro lado ou sem 

ter ao menos questionado o outro lado, isso pode ser bastante complicado. Então, acho que a 

credibilidade é construída com o tempo, o nome do repórter é construído com o tempo, com o 

tipo de matéria que ele faz, com o apelo que ele tem em relação aos ouvintes”. 

A também repórter Luiza Silvestrini vai na mesma linha, ressaltando a importância do 

rigor no processo de produção de notícias: “Credibilidade é apuração. É o trabalho de 

formiguinha de você não dar nada sem checar. É você dar uma certeza para o ouvinte, ou 

para o leitor, ou para o telespectador, ou para o internauta, de que aquilo que ele está lendo 

ou vendo ou ouvindo é real e que houve um trabalho de checagem, que uma equipe se 

debruçou naquilo e está realmente passando uma informação verídica. E eu acho que isso 
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envolve todo mundo. É uma coisa que se você não tiver uma equipe forte para fazer isso, você 

vai acabar errando, porque você precisa desde o estagiário comprometido até o âncora, o 

chefe para que nada deixe de ser checado até chegar ao ar”.  

 Ocupando responsabilidades semelhantes, os chefes de reportagem Paulo Rodolfo e 

Vinícius Silva apresentaram respostas bem parecidas. Rodolfo explora a tensão entre a 

cobrança por velocidade e a cobrança pelo rigor na apuração, cada uma puxando o jornalista 

de um lado: “A pessoa tem que ouvir a CBN e saber que aquilo que está sendo dito é o 

correto. Foi uma informação bem apurada, seja ela da reportagem ou do comentarista. [...] 

Aconteceu de eu ligar para um comentarista da rádio, certa vez, em um jornal, e ele pedir 

mais um pouco de tempo para entrar no ar porque ele ainda estava apurando uma 

informação. Então, isso aí é credibilidade”.  

 Silva também considera que checar uma informação antes de colocá-la no ar é o 

mínimo que um jornalista deve fazer: “Credibilidade, no meu critério, é ter certeza de que 

aquilo que está sendo dito, está sendo dito com o mínimo de critério. Não estamos falando 

aqui simplesmente por falar ou porque alguém deu. Acho que é necessário que aquilo que 

está sendo dito tenha sido no mínimo checado, no mínimo confirmado. Por mais que seja com 

a pessoa que você confie muito, mas que tenha ali um cuidado, que se cheque o básico, mas 

que o elementar da informação seja o mais confirmado possível. Eu não posso, só por que um 

ou outro, por mais crível que seja certa fonte ou certo veículo seja, ir reproduzindo”. 

 Pela fala dos quatro últimos entrevistados aqui destacados, parece que os jornalistas 

são capazes de lidar com a pressão diária, sem sucumbirem ao fetiche da velocidade. A não 

ser quando são pressionados a tanto. Afinal, a expectativa pela velocidade no fazer, ao que 

tudo indica, está mais atrelada à cobrança dos superiores, no âmbito da própria redação, do 

que a reivindicações dos ouvintes. Isso porque, conforme a maioria dos relatos – o que 

coincide com os autores revisitados –, dar o furo é uma pressão que parte dos próprios 

jornalistas, e não do público. Aliás, o exposto pela maioria dos entrevistados leva a crer que a 

audiência está, em geral, mais interessada na profundidade da informação do que na 

velocidade com que ela é levada ao ar. 

 Também podemos notar que a pressão dos superiores por agilidade se soma à falta de 

estrutura, que, em diversos casos, leva muitos jornalistas ao erro. Essa falta de estrutura se 

revela igualmente em apurações feitas a distância, exclusivamente por telefone ou internet, o 

que necessariamente implica em conteúdo de qualidade inferior. 

 Indo um pouco além na reflexão sobre o processo de apuração, a âncora Helen Braun 

acredita que, mais do que apurar bem, é necessário buscar interpretações variadas para 
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compor a reportagem. Em seu modo de ver, trata-se de uma responsabilidade social do 

jornalista, em especial do que atua em rádio. Isso porque quem está mais encarregado de 

noticiar fatos de maneira menos profunda são os veículos da internet, os quais priorizam o 

“tempo real” em detrimento de outras dimensões. Ela diz que, em época de polarização 

política, é saudável buscar os mais diversos ângulos para uma compor uma notícia: “Então, 

hoje, eu priorizo um jornalismo plural. Acho que a pluralidade de vozes no jornalismo é 

fundamental, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo. Se você me perguntasse isso 

quando eu estava na BandNews [de 2011 a 2013], talvez antes disso, eu poderia te dizer, 

como repórter: „Olha, eu priorizo a apuração, eu priorizo…‟. Tudo isso é muito importante, 

tudo isso é fundamental. Mas, hoje, vivendo no Brasil em que eu estou vivendo e nas duas 

posições em que eu estou vivendo [âncora e repórter], a pluralidade de vozes no jornalismo 

está sendo essencial, está sendo muito importante”.  

Braun ainda destaca que os profissionais podem desenvolver essa pluralidade em 

qualquer emissora, mesmo nas que buscam se focar em um público ideologicamente mais 

específico: “E não é porque eu assumo uma posição que eu não vou ser plural. Essa que é a 

minha questão em relação à pluralidade. Eu posso assumir uma posição, mas eu não posso 

deixar de ser plural”.  

A pluralidade sempre foi importante para qualquer discussão saudável. Mas talvez a 

sensação de que se tornou mais necessária na atualidade se evidencia pelo momento de tensão 

e polaridade política vivido no Brasil desde os protestos de 2013. Somado a isso está o novo 

cenário criado pelas redes sociais, em que os usuários foram capazes de assumir um forte 

engajamento político mas, em muitos casos, pouco profundo. O conceito de pós-verdade, 

previamente abordado nesta dissertação, ajuda a entender como muitos brasileiros estão 

interessados como nunca na informação, mas se restringem à informação que lhes é 

conveniente. É nesse cenário que se engrandece no jornalista a responsabilidade social de, 

mesmo correndo o risco de se tornar inconveniente ao público, ser o mais plural possível, 

trazendo maior quantidade de lados na observação sobre um determinado acontecimento. 

  

 

4.2. A cobrança pela velocidade 

 

 Embora a maioria dos nossos entrevistados não tenha colocado a velocidade como 

fator essencial na construção da credibilidade, não há jornalista que não se sinta pressionado a 

concluir sua apuração o quanto antes para colocá-la no ar. 
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 Essa sensação, assim como muitas outras, parece estabelecida, no dia a dia das 

redações, como componente das culturas profissional e organizacional, as quais ditam as 

regras sobre como proceder no trabalho (SALOMÃO, 2007). Mesmo que oficialmente não 

haja nada nos manuais da CBN ou da Jovem Pan que indique a necessidade de noticiar fatos 

em primeira mão, há sempre sinais que apontam para essa inclinação, como a própria 

manifestação por parte da audiência, vista no tópico anterior, nas falas de Roberto Nonato e 

Thiago Uberreich. 

 Parece ser uma cultura passada de geração a geração. Ocorre que, agora, diante de um 

novo cenário, em que a internet se tornou concorrente, novas demandas vão surgindo – no 

sentido de preencher lacunas deixadas pelo jornalismo on-line –, e os modos de fazer do rádio 

vão se adequando, a fim de atendê-las. Tanto é que alguns entrevistados se deram conta de 

que, hoje, são menos cobrados do que até bem pouco tempo. Num período médio de cinco 

anos, foi possível sentir essa mudança, principalmente na Jovem Pan, por causa do seu perfil 

mais analítico. 

 A competição com a internet torna o depoimento do repórter Guilherme Balza – que já 

trabalhou no portal UOL – interessante, pois confirma a sensação de que a cobrança pela 

velocidade no rádio está diminuindo: “Eu sinto menos, eu sinto menos. Existe uma pressão, 

sim, mas o importante é você dar no ar com qualidade, informação correta, sem demorar 

muito, mas não aquilo… Não existe aquela correria maluca, o que eu acho bom, porque 

muitas vezes você não consegue ter a mesma qualidade de informação. Exceto, óbvio, quando 

você está diante de uma coisa na rua e você tem que reportar o quanto antes”. 

 Talvez as emissoras de rádio estejam percebendo que, salvo a exceção mencionada, 

não há que se competir com a internet para ver quem será o primeiro. Nesse novo cenário, o 

rádio se posiciona cada vez mais como veículo analítico, que reflete sobre a notícia que chega 

aos ouvintes, antes, por outros meios.   

Balza atribui a menor cobrança pela velocidade também ao fato de que, na internet, 

sempre há espaço para uma publicação. Se um material estiver pronto, não há razões para 

segurá-lo (a não ser em raros casos em que isso se mostre, de algum modo, estratégico). Em 

radiojornalismo, o imediatismo só se justifica, hoje, em situações que evidenciem a vantagem 

de a notícia não precisar ser escrita antes de ser lida, e sim narrada em tempo real. Além disso, 

a adrenalina do momento faz com que o próprio jornalista se cobre para ser rápido e cobre 

também os colegas que estão na redação e no estúdio: “Eu acho que, no rádio, as coisas se 

resolvem muito rápido. Se a gente está na rua e aconteceu um fato, a gente pega o telefone, 

entra no ar e já consegue dar uma informação boa e qualificada. Ali, essa coisa da urgência 
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é muito característica do rádio, é muito interessante. No impresso, querendo ou não, você 

tem que parar, escrever um texto… A coisa já esfria um pouco. No rádio, você está ali, está 

acontecendo, você está passando”. 

 Ainda a respeito da comparação entre velocidade e outras potencialidades do rádio e 

da internet, os jornalistas consideraram que não é necessário haver uma competição. Luiza 

Silvestrini defende que, em vez de querer ser igual à internet (seja na agilidade, seja no 

contato com o público), o rádio precisa se adaptar ao novo cenário e oferecer uma abordagem 

diferenciada: “Eu acho que [a cobrança pela velocidade] diminui exatamente porque a gente 

não consegue brigar com uma notificação que cai no celular das pessoas. Uma notificação é 

uma frase. Uma notificação é: „Eduardo Cunha foi preso hoje dentro da Operação Lava 

Jato‟. A notícia está aí. O que você teria para dar de mais imediato já caiu no celular dessa 

pessoa. Então, eu acho que essa cobrança diminuiu porque, agora, eles [os ouvintes] vão te 

dar mais cinco minutos para você cortar uma sonora e já entrar no ar com a informação 

completa, porque é o tempo que o cara vai demorar para ver o celular dele e ver a 

notificação e ligar o rádio para ouvir a contextualização”.  

Thiago Uberreich também reconhece algo já sinalizado: o jornalista é quem tem o 

fetiche pela velocidade. E esse fetiche, invariavelmente, se traduz em cobrança. “Não, eu acho 

que essa é uma cobrança nossa. Eu me cobro muito isso. Às vezes, no meio do jornal, sai uma 

informação, e aí você tem a vontade de dar, vamos dar não sei o quê. […] A gente se cobra 

para ser o primeiro também. Nem sempre consegue, mas se cobra”. E, assim como Silvestrini, 

ele diz ser necessário repensar o modo apressado de se produzir jornalismo no rádio: “Mas eu 

acho que a gente está em um período em que a gente tem que investir no conteúdo, porque a 

gente não tem mais o monopólio da informação primária. Às vezes, a pessoa vê no Facebook 

alguma informação que uma outra pessoa postou e não necessariamente quem está ouvindo a 

rádio. Tudo o que ela ouviu na rádio, ela ouviu primeiro aqui”. 

 Milton Jung também indica esse impulso por dar logo a notícia como algo que 

corresponde ao “espírito” do jornalista. No entanto, ele acredita, a pressa deve ser lidada com 

inteligência, para que a afobação não atropele a própria credibilidade da emissora. A receita 

estaria em ser honesto com o ouvinte e construir a notícia pouco a pouco: “Eu sempre lembro 

o seguinte: o trabalho do jornalista é buscar a verdade possível. Quando eu digo buscar a 

verdade possível, isso significa buscar a verdade daquele momento. Por quê? Porque a 

verdade pode estar sendo construída ao longo do tempo. [...] O que é que eu busco no „Jornal 

da CBN‟? É a confiança do ouvinte. Se ele tiver a sensação de que a informação que eu levei 

até ele é a verdade possível até aquele momento, eu tenho meu trabalho realizado. No momento 
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em que ele deixar de acreditar nisso, em que meu índice de credibilidade – se é que é possível 

medir isso, e talvez pesquisas possam medir – esteja baixando, certamente eu não estarei 

cumprindo a minha função como jornalista, ou, pelo menos, a minha meta como jornalista”. 

 A ideia da “verdade possível” se aplica a diversos tipos de notícia. E ela é construída 

com base na relevância do fato, levando em consideração o que há de informação disponível. 

Um jornalista de rádio não pode esperar o fim da apuração completa sobre um acidente de 

trânsito para finalmente ir ao ar. Em algumas ocasiões, é possível noticiar gradualmente 

informações que respondam às perguntas do lead: “o quê?”, “quem?”, “quando?”, “onde?”, 

“como?” e “por quê?”. Nesse caso, o repórter vai elaborando a notícia aos poucos, juntando as 

informações disponíveis e divulgando-as de acordo com o que mais importa no momento. Se 

um caminhão tomba, por exemplo, antes de ter confirmado se há mortos ou feridos, o repórter 

geralmente consegue saber se o acidente provocou interdições e quais são os locais desses 

eventuais bloqueios. Assim, já adianta uma informação relevante para os ouvintes. 

Posteriormente, na medida em que a apuração for avançando, ele pode voltar ao ar, em 

diversas entradas, complementando a notícia com informações sobre feridos, conteúdo da 

carga transportada pelo caminhão, extensão do congestionamento causado, etc. 

 Da mesma forma, a noção de “verdade possível” também se aplica em coberturas mais 

complexas. Não é preciso esperar que o julgamento de um político, num caso de corrupção, 

seja concluído, para que a notícia sobre seus desdobramentos vá ao ar. O jornalismo pode ir 

acompanhando o processo, desde as acusações. O que não se pode é noticiar uma acusação 

que não existe, com base num equívoco de apuração. Muito menos divulgar uma reportagem 

que não abra devidamente o espaço para o “outro lado”. 

 O chefe de reportagem Carlos Aros também explica que a “verdade possível” pode ser 

divulgada ao longo da programação, possibilitando a apuração feita pela própria equipe de um 

veículo, e não apenas a reprodução daquilo que foi apurado por outros (algo relativamente 

comum, resultado que é da pressa que os jornalistas exigem de si mesmos): “Eu acho que o 

atropelo do „vamos colocar agora‟ é o colocar as coisas de maneira afobada. Vamos 

construindo a história no ar enquanto ela está acontecendo, e aí você vem juntando os 

pedaços. O que seria normal em uma grande cobertura, muitas vezes, acaba por acontecer 

um… Saiu ali, viu o que a agência deu e vamos embora. Isso é algo que é condenável, e que 

muitas vezes acaba acontecendo”. Ainda segundo o jornalista, a dificuldade, no caso da 

Jovem Pan, é que há menos espaço para a entrada de repórteres, a qualquer hora, em 

comparação com o que disponibiliza a CBN. Porém, se a informação for de grande relevância, 

sempre haverá uma brecha.  
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 Parece óbvio que, se houver grande relevância (embora a noção de “relevância” seja 

subjetiva e possa variar de uma emissora para outra), a notícia deve ser levada ao ar o quanto 

antes. Mas, no entender de Helen Braun, mesmo assim o ouvinte muitas vezes não é capaz de 

perceber qual rádio saiu na frente. O público pode até perceber que as notícias chegam primeiro 

pelas redes sociais e pela internet, mas isso não significa que as rádios perdem credibilidade e 

interesse dos ouvintes: “Velocidade é um mal que atinge o jornalista, não o ouvinte. O ouvinte 

não vai trocar de estação para ver se ouviu a notícia do cara que abusou da mulher no ônibus 

na CBN, na BandNews e na Jovem Pan, e dizer: „Olha, essa daqui deu primeiro. Não, espera 

aí um pouquinho, essa aqui eu já ouvi lá, então ela deu o furo‟. O ouvinte é meio doidinho, mas 

não é tanto assim. O ouvinte não quer saber disso [...]. Normalmente, ele se marca com o nome 

de comentaristas e não de repórter, porque são as análises que marcam ele. As análises não 

são rápidas, elas são mais profundas”.  

O repórter Marcelo Mattos completa: “Para o seu ouvinte, você sempre, praticamente, 

vai dar em primeiro lugar. Se o cara está ouvindo a sua rádio, você entra e você falou quinze 

minutos a mais, quinze minutos a menos, não vai fazer tanta diferença para ele”. Essa lógica 

faz com que Mattos acredite que o repórter deve ter pulso firme com seus superiores e bater o 

pé quando não estiver pronto para dar uma informação: “Pode até demorar um pouco mais, mas 

tem que ter certeza daquilo que você está falando. E, claro que, hoje, essa cobrança por 

velocidade, o profissional tem que chegar e falar: „Olha, isso eu não sei, não apurei e não 

posso falar sobre isso‟. Ele tem que assumir que não sabe e correr atrás do negócio, mas não 

dar informação errada”.  

Aqui, esbarramos, novamente, na tensão entre o “real” e o “ideal”. Os depoimentos 

dos nossos entrevistados levam a considerar o peso da pressão e, muitas vezes, do assédio dos 

superiores na cobrança por velocidade. Uma eventual demora na confirmação de uma 

informação faz com que um repórter – que se vê constantemente monitorado pelos chefes – 

sinta-se incompetente em relação aos concorrentes de outros veículos. Concorrentes que, 

aliás, podem por vezes contar com melhores estruturas e condições para apurar os fatos. É 

claro que o jornalista pode justificar os motivos que o fazem pedir mais tempo para entrar no 

ar, mas inevitavelmente esbarrará em constrangimentos impostos pela relação superior-

subordinado, conforme nos mostra Mozahir Salomão (2007). Observa-se, portanto, que 

profissionais com menos tempo de casa ou de carreira se sentem mais submissos e inseguros 

do que aqueles que construíram, com o tempo, uma reputação mais sólida. 

 Milton Jung, justamente o entrevistado com a carreira mais longa, leva em 

consideração uma perspectiva histórica para afirmar que nunca valeu a pena ter pressa demais 
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no rádio. Nem mesmo antes de a competição se tornar mais acirrada com a internet. Para ele, 

a credibilidade sempre foi um pilar fundamental no jornalismo e que não pode ser posta em 

risco: “Nós temos muito esse fetiche do furo, fetiche da velocidade, e nós temos que saber 

controlar esse tipo de situação. Vale a pena, em nome da credibilidade, esperar um pouco 

mais, apurar um pouco mais, por mais pressão que nós tenhamos no dia a dia”. 

 O resultado, na visão de Paulo Rodolfo, é que o significado da velocidade não é mais o 

mesmo – não só para o radiojornalismo, mas para a imprensa em geral. A preocupação com o 

furo fazia mais sentido antes da internet: “Então, essa noção de furo, hoje, em relação ao que a 

gente tinha no passado, mudou muito. Isso já não vale mais, porque todo mundo vai ficar 

sabendo. O que aconteceu ali pode se… Se alguém deu a informação, daqui quinze minutos 

alguém também vai dar. Então, a informação não pode ser segurada por muito tempo. Ela não 

resiste em um só veículo há muito tempo. E cada vez mais eu noto que, em comparação ao 

passado, os veículos, em si, não têm mais muito problema em dar crédito para o outro”. 

 E, se a busca pela velocidade já não é mais a mesma, Vinícius Silva acredita que o 

acompanhamento do desenrolar dos fatos é justamente o que deve ser buscado pelo jornalista 

que trabalha em rádio: “Hoje em dia, honestamente, não vejo exatamente essa premissa de 

correr para informar, quando a internet funciona em uma velocidade muito maior que o 

rádio. Ainda assim, infelizmente, eu ainda não vejo o rádio competindo com a internet. Acho 

que é uma coisa que tem que ser complementar. Eu acho que a gente tem a capacidade de, se 

confirmando aquilo ou checando uma certa informação, pelo menos trazer algo a mais ou 

uma análise maior, uma análise ou um ponto de vista diferente, e não ficar só no relato”. 

Carlos Aros corrobora: “Eu acho que essa coisa do furo já acabou. Você tem que estar 

preocupado de que maneira você pode oferecer aquilo sob uma outra perspectiva. Eu 

costumo dizer que o que faz a diferença do cara com um celular na mão, tuitando, e um 

repórter é que o repórter vai fazer várias perguntas que o cara que fez a foto a esmo não 

faria. E é isso que torna o repórter alguém relevante nos nossos tempos”. 

 A reflexão de Aros sobre o fim do furo se aplica mais fortemente ao rádio do que a 

outros veículos. Isso porque, mesmo com todas as dificuldades, os colegas de impressos ou de 

televisão ainda possuem mais estrutura para investir em furos do que os radialistas. 

Geralmente, uma informação em primeira mão é obtida por um jornalista setorizado e mais 

aprofundado no assunto que cobre. Pois, para isso, é preciso ter diversas fontes e boas 

relações com elas, recursos que os repórteres de rádio não costumam ter. Nessa perspectiva, é 

como se o rádio – conhecendo suas limitações – já tivesse jogado a toalha na produção de 

furos, focando-se na repercussão das notícias oferecidas em primeira mão por outros veículos.  
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4.3. Quando a velocidade é realmente importante no rádio 

 

 Apesar de os entrevistados terem apontado para uma necessidade maior de informação 

aprofundada do que rápida, devemos ponderar que não é possível generalizar a questão. Uma 

palavra muito usada por eles foi “depende”. Isso porque há situações em que o rádio ainda 

deve ser rápido, e todos concordam que uma delas é a prestação de serviços. É justamente 

nessas coberturas que os radiojornalistas conseguem ser mais rápidos do que quaisquer 

outros. Apurações rápidas sobre interdições no trânsito, danos provocados por tempestades e 

todas as demais informações que possam evitar transtornos tornam o veículo um companheiro 

digno da confiança dos ouvintes.  

 No depoimento de Thiago Uberreich, encontramos exemplos de coberturas que 

exigem velocidade. São aqueles tipos de notícia que envolvem diretamente a vida do ouvinte, 

que geralmente está na rua: “Eu acho que a velocidade é importante também. Um exemplo: 

você tem um acidente, uma queda de um avião, como a gente já teve umas vezes. As pessoas, 

muitas delas, sabendo que a Jovem Pan vai se envolver naquela cobertura, ligam aqui, porque 

elas sabem que a rádio está comprometida, elas sabem que aqui, talvez, possam ter uma 

informação mais rápida. Mas, mesmo essa informação mais rápida, não é uma informação com 

menos credibilidade. Porque uma coisa é o jornal; o jornal sai no dia seguinte com tudo 

apurado. Mas ele [o ouvinte] sabe que a gente está, durante uma cobertura dessa, ao mesmo 

tempo reproduzindo as coisas que vão acontecendo. Então, eu falo: „Olha, morreram três 

pessoas‟. Aí, depois, corrige: „Morreram dez pessoas‟. Depois: „Morreram vinte‟. Eles sabem 

que a gente está naquele calor, construindo a informação que vai chegando na hora. Então, 

acho que a velocidade faz parte também da credibilidade”. 

 Joyce Ribeiro também destaca a importância que certas coberturas têm para os 

ouvintes que se deslocam pela cidade: “Se você está em uma manifestação, você está vendo 

ali, é claro que você tem que reportar aquilo no momento, até porque o motorista vai poder 

mudar de rota, enfim, você pode mudar, alterar o cotidiano daquela pessoa naquele 

momento. Então, é importante a velocidade. Mas isso quando é uma, não vamos dizer banal, 

mas uma notícia corriqueira, uma manifestação, está acontecendo isso, isso ou aquilo”. 

 É necessário ressaltar que, no caso de emissoras que funcionam em rede
15

, coberturas 

como a de manifestações muitas vezes só interessam ao púbico local. Lógico que grandes 

manifestações ou acidentes aéreos ganham destaque nacional. Mas outros acontecimentos 
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 Emissoras como CBN e Jovem Pan têm diversas afiliadas espalhadas pelo país, as quais, pelo menos durante 

parte da sua programação, replicam o conteúdo gerado pela matriz. 
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corriqueiros ou menores, não. Quem está no Rio de Janeiro provavelmente não vai estar 

interessado numa manifestação de sem-teto interrompendo uma avenida da zona leste de São 

Paulo, por exemplo. Nesse caso, a notícia acaba sendo dada periodicamente nas janelas locais 

da programação, que ocorrem durante os intervalos comerciais.  

Geralmente, durante os intervalos de um radiojornal, há, entre propagandas, 

informações de trânsito, boletins feitos por um jornalista a bordo de um helicóptero e outros 

tipos de prestação de serviços. Essas janelas não são abertas minuto a minuto, mas geralmente 

em intervalos que não atingem mais do que dez minutos entre um e outro – tempo muitas 

vezes suficiente para que um ouvinte possa ser informado e consiga escapar de uma região 

ocupada por manifestantes, por exemplo.  

 Em casos específicos, como fortes pancadas de chuva que provocam caos em uma 

cidade, é comum até que as emissoras escalem um âncora de última hora para montar uma 

programação local paralela à da rede. De modo que, durante o temporal, os ouvintes de certa 

localidade – como a cidade de São Paulo – ouçam apenas notícias a esse respeito, enquanto o 

restante do Brasil continua com a programação normal. 

 Nesses tipos de cobertura, os jornalistas entrevistados compreendem que só velocidade 

não basta para conquistar a credibilidade da audiência. Quem está no trânsito confia mais nos 

repórteres que estão com o pé no barro, acompanhando as ocorrências de perto. Guilherme 

Balza destaca: “Eu acho que [a velocidade] pode contribuir [com a credibilidade] no sentido 

de que eu estou no lugar, estou vendo o que está acontecendo e estou relatando”.  É 

justamente aí que vive o capital simbólico do jornalismo (BERGER, 1998; OLIVEIRA, 

2012). É fundamental que o jornalista se dedique a apurar um fato in loco. 

 Outro ponto importante é que, no geral, a prestação de serviços exige uma apuração 

menos complexa, não sendo necessário ir atrás de um grande número de fontes para realizar a 

apuração. Assim sendo, nesses casos, a velocidade se mostra possível. A chefe de reportagem 

Caroline Tamassia ilustra a ideia: “Você não precisa ouvir vários lados para falar que um 

aeroporto fechou por causa do nevoeiro. Nisso, o rádio tem que continuar sendo urgente, tem 

que ser preciso e rápido”.  

No entanto, o caos provocado por chuvas pode, sim, estar relacionado à incompetência 

das autoridades. Talvez não no fechamento de um aeroporto, mas certamente nos casos de 

queda de árvores por falta de poda ou de mortes provocadas por deslizamento de terra em 

áreas que não deveriam estar ocupadas. Aí o trabalho do repórter não pode se limitar a 

informar os locais interditados, mas deve acionar os responsáveis legais. E, nessas situações, é 

necessário um grande esforço de apuração.  
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Em relação a coberturas que envolvem o trânsito, cabe acrescentar que elas dão ao 

rádio a oportunidade de ser companhia do ouvinte. Um aplicativo como o Waze, embora 

muito útil (ao ponto de ter se tornado indispensável para muitos motoristas), não tem essa 

virtude. Roberto Nonato acredita que o rádio não só explica melhor a situação das ruas como 

também sacia a curiosidade a respeito daquilo que está obstruindo a passagem dos carros: 

“Ainda que você tenha um aplicativo que possa permitir você cortar caminho, você quer 

saber: „Por que será que está tão parado aqui hoje, se não é assim?‟. Aí você liga lá o rádio, 

em uma CBN, e tem um helicóptero sobrevoando e dizendo: „É porque aconteceu um 

acidente assim, assado. Um caminhão tombou aqui e matou uma pessoa, etc.‟. E você 

descobre o porquê. E acho que, além dessa instantaneidade, um outro elemento é isso: é esse 

companheirismo que o rádio ainda tem para as pessoas”. 

Podemos inferir que, considerando a relação entre mobilidade do ouvinte e prestação 

de serviços, a velocidade se apresenta como um fator importante na conquista da audiência. 

Nesse particular, a agilidade é necessária e é fator de credibilidade. Isso porque quem liga o 

rádio na rua pode não precisar de notícias sobre o Palácio do Planalto com tanta urgência, mas 

certamente se sentirá frustrado ao se ver preso em um grande congestionamento atípico e não 

receber informação nenhuma sobre o que está causando tamanho engarrafamento. 

 Os depoimentos que coletamos também levam a crer que a companhia que o rádio 

oferece e a simplicidade de sua transmissão garantem que o veículo ainda será popular por 

bastante tempo. Tudo indica que as transmissões mudarão (tecnicamente) com avanços 

tecnológicos, talvez até deixando de existir em Frequência Modulada (FM). As transmissões 

em Amplitude Modulada (AM), no Brasil, por exemplo, já estão com os dias contados
16

. Mas 

o formato do rádio, pelos diversos motivos apontados ao longo desta dissertação, parece que 

continuará sendo necessário por muito tempo.  

 Se há consenso sobre a pertinência de o rádio manter-se capaz de ser prestador de 

serviços, devemos advertir que as pautas que requerem apuração complexa conflitam com 

qualquer movimento que valorize a velocidade. Nesses casos, é mais provável que, ao ser 

rápido, o jornalista cometa equívocos. Caroline Tamassia reconhece um erro cometido quando 

iniciou sua atividade como chefe de reportagem: foi quando pressionou uma apuradora para 

que lesse no ar a extradição do ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pizzolato, da Itália 

para o Brasil, com base num texto que o portal G1 havia publicado. A apuradora, que havia 
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 O governo federal aprovou, em 2013, a mudança de faixa de todas as rádios AM para FM. Para que a transição 

seja completa e abranja todas as emissoras que solicitaram a migração, haverá uma expansão da faixa FM, que 

atualmente se compreende entre 88 MHz e 108 MHz.  
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tentado antes checar a informação por outros meios, sem êxito, acabou obedecendo a chefe. 

Minutos depois, o site publicou a errata em que corrigia a informação: não havia extradição 

nenhuma de Pizzolato, condenado no processo do mensalão.  

Não se sabe qual foi o erro de apuração que levou o G1 a publicar a notícia errada. O 

fato é que a extradição de Pizzolato só veio a se concretizar meses depois, em outubro de 

2015. A CBN também precisou corrigir a informação no ar. Hoje, Tamassia tem consciência 

de que não havia a necessidade de ter antecipado aquela informação, sem a devida checagem. 

Mas a pressão por noticiar algo logo era mais forte na cultura da emissora. Esse caso não é 

muito diferente daquele do falso acidente envolvendo a companhia aérea Pantanal, em São 

Paulo, mencionado no Capítulo 1.  

Podemos observar que a imposição de certos padrões – os quais levam a cobranças, 

inclusive pela corrida contra o tempo – gera uma situação de constante medo e faz jornalistas 

ficarem “paranoicos” com a possibilidade de serem superados por concorrentes.  

 Milton Jung acredita que a informação noticiada às pressas e equivocadamente é 

sintomática da supervalorização que os jornalistas dão ao furo, mesmo seu valor já tendo se 

perdido, como previamente sinalizamos: “Sim, nós continuamos buscando o furo, nós 

continuamos buscando a informação em primeira mão, mas ela já não tem mais o mesmo 

valor do que tinha no passado. Até porque isso é quase uma commoditie. Essa informação se 

espalha tão rapidamente por diferentes meios e as pessoas têm acesso por esses outros meios, 

que elas mal sabem quem foi que deu em primeira mão”. 

 A questão é que, quando um portal publica uma informação exclusiva, como a 

extradição de uma pessoa conhecida ou um acidente de grandes proporções, todos os 

concorrentes começam uma corrida desesperada para confirmar a notícia. Em efeito cascata, 

acabam sendo geradas situações que ferem a credibilidade do jornalismo, como aquelas 

associadas à pós-verdade. E, em última análise, isso não é necessário.  

É claro que nenhuma emissora de rádio pode se dar ao luxo de levar horas para 

confirmar determinada informação, mas é necessário um mínimo de tempo para que a 

confirmação do fato a ser tratado venha à tona. Anderson Costa arrisca a definir de quanto é 

essa tolerância: “Acho que vinte, trinta minutos é um tempo razoável. Mais que isso, 

dependendo da informação, você começa a ficar para trás também. Por exemplo: caiu o 

Ministro da Fazenda e tal veículo está dando. Acho em que até menos: talvez até em cinco, 

dez minutos, você já consiga confirmar isso. Então, você vai demorar uma hora para falar o 

que já estão falando. Depende muito da notícia também, depende da notícia e depende do 

esquema também”. 
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Marcelo Mattos ainda explica que a cobrança pela velocidade também está atrelada à 

relevância do acontecimento: “Tem pauta mais calma e pauta muito mais rápida. Então, de 

fato, se você está em um conteúdo importante, aquilo que eu estou falando, cobertura de 

impeachment, cobertura de um acidente, cobertura de um fato importante, de uma 

declaração importante, aí você é cobrado na velocidade. Cada vez mais”. 

As coberturas agendadas, como o impeachment de Dilma Rousseff, tomado como 

exemplo por Mattos, são alvos de holofotes maiores. Justamente por haver mais pessoas 

interessadas no assunto é que a cobrança pela velocidade cresce. Os superiores e os ouvintes 

ficam mais em cima. Mas, justamente por serem assuntos prioritários, contam com um maior 

investimento das rádios, que vão estruturar o máximo possível o trabalho de apuração. Essa 

estruturação se dá, antes de mais nada, pelo envio do repórter ao local dos fatos. No caso do 

impeachment, os repórteres de rádio foram mandados para o Senado, de onde acompanharam 

a votação que retirou a presidente de seu cargo. Observa-se que, ali, havia uma grande 

cobrança em cima dos repórteres, já que seus chefes podiam acompanhar facilmente a 

cobertura dos concorrentes. Por outro lado, era o tipo de situação em que todos os presentes 

na sessão que decidiu o caso foram capazes de dar a notícia quase ao mesmo tempo. 

 

 

4.4. Breve síntese comparativa 

 

As impressões dos entrevistados a respeito dos aspectos que constituem o tema desta 

dissertação são, no geral, parecidas. Porém, é possível perceber sutis diferenças, que parecem 

motivadas pela cultura das emissoras e pela função desempenhada atualmente. 

Percebemos que os jornalistas da Jovem Pan passaram a ser menos cobrados por 

velocidade em razão da linha editorial que direcionou a programação mais para análises. Os 

repórteres, que antes eram cobrados para entrar no ar com urgência, agora ligam da rua para a 

rádio pedindo espaço para participar da programação. Os da CBN, por sua vez, também notam 

uma menor correria no processo de apuração, mas não sabem definir exatamente o que tem 

provocado essa mudança no fazer. É válido acrescentar que, em abril de 2017, essa última 

emissora estreou um novo programa, com espaço maior para entrevistados e comentaristas e 

menor para repórteres. Trata-se do “Estúdio CBN”, que vai ao ar das 14h às 17h, em 

substituição ao “CBN Total”. A primeira hora é dedicada a um entrevistado presente no 

estúdio, abordando temas variados e não necessariamente repercutindo o noticiário do dia. O 

programa anterior reservava sua abertura exclusivamente para reportagens.  
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Já ao analisar as diferenças nas percepções de credibilidade levando em consideração 

os cargos dos entrevistados, notamos que a função de âncora foi a que apresentou mais apreço 

pela velocidade. Enquanto o discurso dos repórteres e dos chefes de reportagem se 

mantiveram mais voltados para a qualidade na apuração e para a forma de se reportar as 

notícias como grandes fatores de construção de credibilidade, dois dos quatro âncoras 

entrevistados destacaram a velocidade do rádio em suas falas. O motivo para isso pode ser 

uma relação mais direta com os ouvintes, que com eles interagem durante os programas e 

cobram a transmissão de algumas notícias.  

Por fim, é necessário destacar que, apesar de a maioria dos entrevistados ser crítica à 

correria exagerada pela apuração de uma informação, muitos se sentem cobrados. E não só 

por seus superiores, mas sentem que adquiriram o hábito de estar sempre com pressa quando 

se trata de um processo de construção de notícias. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Consultamos diversos autores na difícil tentativa de entender o que é credibilidade e 

como ela se aplica ao radiojornalismo. Logo depois de ler os primeiros autores, já foi possível 

notar que, dentre os diversos conceitos elencados por eles, a velocidade praticamente não era 

mencionada.  

 Essa constatação serviu de norte para a pesquisa, que buscou, então, reunir os mais 

diversos conceitos. Surgiram elementos curiosos que demonstram alicerçar a confiança entre 

o ouvinte e o trabalho realizado pelas emissoras, como a qualidade da locução. 

 Como aspecto fundamental, ficou-nos a ideia de que o processo de apuração das 

notícias compõe fortemente a base da credibilidade do jornalismo. Além de ser algo 

historicamente pontuado, os veículos, hoje, mais do que nunca, devem oferecer credibilidade, 

e não mais “apenas” notícias. Em meio à proliferação de fake news em larga escala, a 

atividade jornalística não pode falhar no seu compromisso com a informação verossímil. 

 Em tempos de pós-verdade e de notícias sendo espalhadas a todo momento por portais 

vinculados a ideologias políticas, também cresceu, no âmbito dos veículos tradicionais, a 

responsabilidade de ser uma fonte confiável de informação. Não que esses veículos estejam 

menos inclinados a determinadas convicções políticas, como já observamos nas páginas 

anteriores. O que defendemos é que as emissoras comerciais, mesmo que inevitavelmente 

carregadas de parcialidade, devem se comprometer a ser mais plurais. Pois, como podemos 

interpretar das considerações de Nelson Traquina (2005), a proposta capitalista de 

necessidade de lucro das emissoras tradicionais acaba se tornando naturalmente uma aliada do 

caráter democrático do jornalismo.  

Quanto às percepções dos jornalistas entrevistados sobre o que entendem por 

credibilidade, destacamos que elas trouxeram à tona fatores como “qualidade de apuração”, 

“clareza no modo de informar”, “segurança na fala”, “pluralidade” e “aprofundamento de 

conteúdo”, além de “trajetória profissional” (conforme noções gerais esboçadas pelo grupo, os 

ouvintes atribuem mais respeito a jornalistas que acompanham há muito tempo; além disso, 

quanto mais experiente, mais possibilidades o sujeito tem de negociar certas demandas – 

incluindo a da velocidade –, quando estas põem em xeque a qualidade de seu trabalho). 

Conforme dito anteriormente, poucos profissionais relacionam velocidade e 

credibilidade de modo generalista. A maioria reconhece que só em casos específicos essas 
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duas dimensões se entrelaçam. Todos, contudo, reconhecem a necessidade da qualidade da 

apuração do conteúdo que vai ao ar.  

O aspecto principal do que pudemos observar certamente reside na constatação de que 

a velocidade, no âmbito do jornalismo, é e sempre foi um fetiche dos jornalistas, e não 

necessariamente do público. Além disso, a conjuntura em que se insere a competição do rádio 

com a internet leva a crer que o veículo caminha, de fato, para um perfil mais analítico do que 

puramente informativo. Talvez as notificações de portais de notícias via smartphones e as 

manchetes publicadas no Facebook estejam mais encaixadas no perfil da audiência que se 

interessa pela velocidade. Nesses novos espaços, a informação rápida tem, de fato, mais 

importância, mesmo que divulgada de maneira rasa.  

Quem liga o rádio no deslocamento para casa ou trabalho parece estar buscando um 

conteúdo mais aprofundado, uma vez que, depois de abrir suas redes sociais, já tem ideia do 

que está sendo destacado pelo noticiário. Mas essa é ainda uma percepção muito recente por 

parte dos jornalistas entrevistados. Pelo que se nota, os costumes e as cobranças nas redações 

passam por um processo de transição (talvez até bem lento). 

No entanto, nunca foi nem será correto entrar no ar com uma informação mal apurada. 

A demanda da velocidade pode até estar enfraquecendo, como relataram alguns entrevistados, 

mas o zelo pela apuração deve permanecer. O desafio, conforme identificamos, é lidar com as 

cobranças, as quais fazem os jornalistas divulgarem informações sem devida checagem. A 

lista de constrangimentos observados cotidianamente e que Mozahir Salomão (2007) nos 

apresentou aponta para a existência de um saber, que circula dentro das redações, segundo o 

qual não se pode demorar muito para noticiar os fatos, independentemente de quais sejam. É 

algo que possivelmente vai se enraizando nos profissionais, ao longo de suas carreiras. Não 

seria exagero dizer que quase todos os jornalistas da CBN e da Jovem Pan já se sentiram 

diversas vezes assediados e induzidos ao erro. 

 É muito difícil apontar soluções para esses problemas. Poderia ser algo simples: 

bastaria não levar ao ar o que não foi suficientemente apurado. Mas a solução passa também 

pelas condições de trabalho enfrentadas pelos jornalistas de rádio. Eles costumam contar com 

menos recursos e integram uma equipe menor, se comparados aos colegas da TV ou dos 

veículos impressos. E não há perspectiva de que o cenário seja modificado. 

 De qualquer modo, é seguro dizer que a cobrança exacerbada pela velocidade no 

“grande noticiário” do rádio tem cada vez menos fundamento. Não é possível competir com o 

noticiário minuto a minuto da internet. No entanto, destacamos que há situações em que 

manter-se rápido e o mais instantâneo possível não só é pertinente como possibilita explorar 
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suas potencialidades. São especialmente as situações que costumam beneficiar o ouvinte que 

se desloca pela cidade e precisa de informações em tempo real, que o ajudem a evitar 

contratempos. A prestação de serviços, portanto, mostra-se como uma das grandes virtudes do 

rádio “companheiro” e “amigo de confiança”. E a vantagem é que sua simplicidade técnica 

joga a favor do jornalismo de serviços. Além do mais, trata-se da informação que pode ir ao ar 

mesmo que ainda incompleta, apresentada em pleno processo de construção, como uma 

“verdade possível”, sem ônus para a credibilidade do veículo e de seus profissionais.  
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Roteiro das entrevistas 

 

1) Eu gostaria de iniciar nossa entrevista pedindo para você me contar um pouco sobre sua 

trajetória profissional. 

2) Em relação ao rádio, especificamente, em quais emissoras você já trabalhou? 

3) Percebe diferença em relação ao trabalho desenvolvido por elas? Se sim, quais seriam? 

4) Desde quando trabalha nesta empresa? 

5) Quais funções já desempenhou? 

6) Quais são suas atribuições atuais? 

7) Pode descrever como é sua rotina diária de trabalho? 

8) No desenvolvimento de seu trabalho, o que você costuma privilegiar ou dar mais 

importância, em relação a suas condutas? 

9) O que você entende por credibilidade no jornalismo?  

10) Credibilidade é uma questão discutida na redação?  

11) Como a rádio trata ou se posiciona a respeito disso? 

12) Como você lida com a credibilidade no seu dia a dia? 

13) O que você entende por velocidade no contexto do jornalismo radiofônico? 

14) Como você percebe a velocidade em seu trabalho? 

15) Há orientações, da emissora, quanto a “sair à frente dos concorrentes” ou a “dar o 

furo”? Se sim, de que maneira elas chegam à redação? 

16) Há discussões, formais ou informais, sobre a interferência da velocidade no trabalho 

realizado? Se sim, o que (e de que maneira) se costuma falar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

 



104 
 

 

 



105 
 

 

 



106 
 

 



107 
 

 

 
 

 

 

 



108 
 

 



109 
 

 



110 
 

 



111 
 

 

 



112 
 

 



113 
 

 



114 
 

 

 
 

 



115 
 

 

 

 

 

 

 



116 
 

 

 

 


