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RESUMO

O presente estudo analisa de que forma a pauta “reforma da previdência”, proposta pelo Governo do Presidente Michel Temer (PMDB), no 
primeiro semestre de 2017, foi abordada pela Revista Veja. Essa magazine é a de maior circulação no Brasil e o quarto periódico semanal do 
mundo com maior tiragem, chegando a 1 milhão de cópias e 14 milhões de acessos únicos por mês em seu site. Partindo do pressuposto de que a 
mídia ocupa lugar central na vida das pessoas, sendo o jornalismo responsável por moldar a realidade, estabelecer prioridades e definir aquilo que 
a própria sociedade estabelecerá como verdade, o objetivo central da pesquisa foi identificar o enquadramento utilizado pelos profissionais do 
veículo selecionado para escrever sobre a pauta em questão, assim como o trabalho desenvolvido no planejamento de sua cobertura jornalística, 
uma vez que as duas técnicas são inerentes. A metodologia utilizada contempla revisão bibliográfica e análise de conteúdo, sendo esta segunda 
realizada com foco no espaço destinado à “reforma da previdência” e sua densidade, em verificação da relevância dada ao tema (se tratado em 
matéria principal ou apenas menção em outros conteúdos). Outros pontos considerados foram: angulação, linha editorial, clareza, objetividade, 
formato e tipo do conteúdo (nota, reportagem, artigo / factual, frio / opinativo, informativo, analítico). Observou-se ainda se a matéria estava 
assinada por repórter exclusivo ou se era creditada a agência de notícias ou “da redação”. Foram analisadas cinco edições impressas e o conteúdo 
publicado no site, durante março de 2017, mês em que o tema ganhou maior repercussão no país por conta de ter entrado novamente em pauta 
no Congresso. Ao todo, foram contabilizados 34 conteúdos, dentre os quais 23 são reportagens, quatro são notas, três são artigos; dois voltados a 
coberturas factuais e um é matéria fria. Também foi empregada a entrevista em profundidade como metodologia auxiliar, com perguntas 
fechadas feitas à Bianca Alvarenga, jornalista responsável pela maioria dos textos sobre o tema na revista. A repórter elucidou como é o processo 
de checagem de dados, relacionamento com as fontes, qual a linha editorial e como é feito o planejamento de cobertura. Entre os resultados, foi 
verificado que o veículo abordou a pauta da reforma da previdência de forma escassa, com pouco conteúdo, considerando sua dimensão. Apesar 
de a Veja se declarar como imparcial e isenta em seus princípios editoriais, seus argumentos giram em torno das mesmas afirmações, poucas e 
frequentes fontes oficiais e sem grandes contrapontos sobre o que é proposto. A conclusão final é que os veículos que se afirmam imparciais e 
isentos podem realizar coberturas carregadas de parcialidade, e que o tema analisado não foi desenvolvido de acordo com sua importância na 
mídia e política nacional. Além disso, o planejamento de cobertura jornalística não segue uma programação, não há uma organização padrão, o 
que justificaria o baixo número de notícias divulgadas sobre o tema.
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