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RESUMO 

 

O presente estudo busca fazer uma reflexão sobre o papel dos meios de 
comunicação, mais especificamente mídia impressa, na conscientização da 
população acerca do tema Sustentabilidade. Através de observação empírica 
participante é possível, num primeiro momento, notar que há evidências de que as 
camadas da sociedade com menor poder aquisitivo, praticam menos ações 
referentes à responsabilidade socioambiental, a partir de meras observações sobre 
as diferenças percebidas na divisão do lixo para coleta seletiva por regiões, ou 
discrepâncias no conteúdo do currículo escolar em termos educação ambiental nas 
redes públicas e privadas de ensino, entre outras. É necessário considerar que 
existem importantes questões sociais por trás deste quadro. Nesse contexto, este 
trabalho busca verificar se a mídia impressa contribui para esta diferença de 
comportamento; se o público de menor poder aquisitivo está exposto a menos 
informações ou conteúdos mais deficientes através destes canais. Para tanto, 
pretende-se analisar publicações de diferentes públicos-alvo: jornais destinados ao 
público classe A e B, representados pelo Jornal Zero Hora e jornais destinados ao 
público classe C, D e E, representados pelo Jornal Diário Gaúcho, ambos do Grupo 
RBS, durante um período de duas semanas,. Neste trabalho se utilizou a Pesquisa 
Exploratória, Descritiva e Documental, com análise bibliográfica, levantamento e 
observação ex-post-facto. Para finalizar, coletou-se dados qualitativos através de 
uma entrevista com um representante editorial de cada jornal, na busca da visão de 
cada um para justificar o resultado obtido na pesquisa documental. A relevância 
desse projeto reside em trazer uma contribuição empírica acerca desse campo de 
pesquisa, podendo inclusive servir de base e ponto de partida para novos estudos e 
realização de projetos que sirvam para contribuir com uma sociedade mais 
informada e responsável. 
 
Palavras-chave : Sustentabilidade; mídia impressa, Zero Hora, Diário Gaúcho.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A inquietação que trouxe à tona o objeto desta pesquisa teve início a partir de 

observações empíricas do cotidiano de práticas em Sustentabilidade e 

Responsabilidade Socioambiental individual de diversos públicos. Por exemplo: em 

apenas uma caminhada é possível perceber que a orla vai ficando mais suja e 

descuidada à medida que se aproxima de regiões mais pobres das praias e 

balneários. A coleta seletiva do lixo é tratada com menos seriedade em condomínios 

mais humildes, às vezes chegando mesmo a ser inexistente. Em entrevistas 

informais, com alunos e professores diversos, nota-se que o currículo escolar de 

muitas escolas particulares traz disciplinas e debates sobre RSA desde as séries 

iniciais do ensino fundamental, enquanto as escolas das redes estaduais e 

municipais não dispensam a mesma atenção a esse assunto. Essas são algumas 

questões que impulsionaram o desenvolvimento deste trabalho.  

Será que essas situações, observadas no dia-a-dia da cidade, são a 

conseqüência de uma população pobre de recursos econômicos e de educação 

também? Será que é só falta de vontade de cuidar da sua rua, do seu bairro, da 

cidade, do planeta, ou está faltando mais conhecimento, mais informação, mais 

direcionamento das campanhas para os cidadãos das classes sociais menos 

favorecidas?. 

Esta pesquisa pretende investigar de que maneira a Sustentabilidade é 

veiculada em publicações diárias destinadas a diferentes públicos-alvo, com o 

objetivo principal de responder a seguinte questão: de que maneira a 

Sustentabilidade é contemplada em jornais destinados a diferentes públicos-alvo? 

Os jornais destinados à população de menor poder aquisitivo divulgam a mesma 

quantidade e qualidade de informações sobre Sustentabilidade que os jornais 

destinados ao público das classes econômicas mais elevadas? Busca-se verificar se 

as camadas da sociedade economicamente menos favorecidas são também menos 

privilegiadas com informações e, estando menos expostas, consequentemente, 

podem possuir menor grau de conscientização no que se refere ao assunto, a partir 

da leitura de jornais diários. 

Analisando o conteúdo das informações veiculadas em alguns representantes 
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dos meios de comunicação social de mídia impressa do Rio Grande do Sul, como 

jornais de circulação diária, busca-se identificar a frequência e o conteúdo das 

informações à disposição do público leitor, agrupando as matérias sob a ótica das 

dimensões econômicas, sociais, ambientais e multidimensionais da Sustentabilidade. 

O objetivo central consiste em identificar se as publicações destinadas às classes A 

e B abordam a sustentabilidade com maior frequência e profundidade do que as 

publicações voltadas para as classes C, D e E. 

Para realizar a pesquisa, foram eleitos representantes significativos dos meios 

de comunicação de mídia impressa, com a devida identificação de públicos-alvo, a 

saber: Zero Hora, jornal de grande circulação na região da Grande Porto Alegre, 

voltado para os públicos de Classe A e B; e Diário Gaúcho, jornal de também grande 

circulação na mesma regiao, voltado para os públicos de classe B, C e D, segundo a 

caracterização de público-alvo disponível no material impresso informativo fornecido 

pelos veículos, reproduzidos nos anexos E e F deste trabalho. Ambos os veículos 

pertencem ao Grupo RBS. 

A abordagem metodológica utilizada foi qualitativa-quantitativa e se 

caracteriza como um estudo exploratório-descritivo. A análise dos dados foi realizada 

através da técnica de análise de conteúdo. Também foi realizada uma entrevista com 

um representante de cada veículo, com o objetivo de investigar a posição oficial de 

cada jornal que justifique o resultado obtido na análise do conteúdo dos jornais.  

Os objetivos e a justificativa desta pesquisa são apresentados no item 

seguinte. 
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2 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA 

 

 

2.1 OBJETIVOS 

 

 

O objetivo geral deste trabalho é investigar de que maneira os jornais gaúchos 

Zero Hora e Diário Gaúcho comunicam o tema Sustentabilidade. Para tanto, serão 

perseguidos os seguintes objetivos específicos: 

 

a)    Apresentar entendimentos acerca da sustentabilidade; 

b) Analisar as matérias quanto ao assunto, tema, tamanho, e uso de imagens; 

c) Verificar a profundidade de conteúdo das matérias; 

d) Analisar cada uma das dimensões, a saber: econômica, social, ambiental e 

multidimensional encontradas nas matérias publicadas. 

 

 

2.2 JUSTIFICATIVA 

 

 

Com base nas informações pesquisadas e analisadas, este trabalho poderá 

vir a propor novas formas de comunicar a Sustentabilidade e a Responsabilidade 

Socioambiental, buscando contribuir com a melhoria do conhecimento sobre o 

assunto, da adoção de práticas de consumo sustentável, da informação sobre o 

desenvolvimento sustentável nas organizações ao seu redor, bem como servir de 

ponto de partida para novas pesquisas sobre esse tema. 
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3 SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTA L 

 

 

A preocupação com a proteção ambiental é um debate que cresce no mundo 

inteiro, impulsionando diversos movimentos sociais. Também está ocorrendo uma 

grande mudança cultural que leva o setor privado a também mudar sua postura no 

lançamento de produtos e serviços e revendo seus processos de produção para que 

estejam em consonância com as práticas de proteção à natureza e às gerações 

futuras. 

Mesmo com todo o movimento mundial em direção a uma conscientização 

globalizada, e com a criação de inúmeros dispositivos e controle sobre empresas, 

indústrias e governos, a posição individual, a consciência pessoal e, 

consequentemente, a adoção de práticas de responsabilidade socioambiental 

também é muito importante e se faz urgente. 

A responsabilidade social individual é a forma como as pessoas passam a 

perceber e entender sua responsabilidade no mundo em que vivem. Se o ritmo de 

exploração do planeta que está sendo observado continuar, em algumas décadas 

não haverá recursos naturais como água ou energia, reservas de ar puro ou terras 

para agricultura em quantidade suficiente para o sustento da vida.    

Segundo o site Diálogos Universitários (disponível em 

http://www.dialogosuniversitarios.com.br/pagina.php?id=514, acesso em 18/08/2011), 

atualmente, mesmo com metade da população mundial vivendo abaixo da linha de 

pobreza, já se consome 20% a mais do que o planeta consegue renovar. Se a 

humanidade passasse a consumir da mesma forma que os americanos, seriam 

necessários mais três planetas Terra para garantir o mínimo de recursos para a 

sobrevivência de todos. 

Dessa forma, a solução seria a adoção de padrões de produção e consumo 

sustentáveis por todos. Os países mais ricos deveriam procurar fontes de energia 

que causem menos impacto e poluição, diminuir a produção de lixo e reciclar o 

máximo possível, bem como reavaliar quais produtos e bens são realmente 

necessários para alcançar conforto. Aos países ainda em desenvolvimento, que 

também têm o direito de crescer economicamente, o desafio seria buscar não seguir 

os mesmos passos desse modelo predatório e buscar alternativas para gerar 
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riquezas sem destruir ou contaminar as reservas naturais do planeta.  

A questão da sustentabilidade começa a se mostrar como base fundamental 

na construção de uma nova ordem social, determinando que se construa um novo 

relacionamento do homem com o ambiente e dos homens entre si. Portanto, o 

desenvolvimento sustentável está inserido em um universo de mudanças sociais, 

culturais, políticas e paradigmáticas, que influenciam a ação e a reflexão de 

empresas, governos e Organizações da Sociedade Civil para que se aproximem das 

dos temas acerca do meio ambiente e do bem-estar social. (COSTA, Tacilla e 

SANTOS, Sá Siqueira, 2007). 

 

 

3.1 CONCEITUANDO SUSTENTABILIDADE 

 

 

A partir da segunda metade do século XX, mais precisamente na década de 

70, começa a evoluir o conceito de desenvolvimento sustentável. A Conferência da 

ONU (Organizações das Nações Unidas) de Estocolmo, ocorrida em 1972 trouxe o 

reconhecimento da importância do cuidado com o ambiente. Isso significa um grande 

passo na construção do conceito de desenvolvimento sustentável, quando declarou 

que o desenvolvimento econômico precisava ser revisto e modificado. (SIENA, 

COSTA e OLIVEIRA, p. 5). 

Tomando com base as discussões e preocupações que foram debatidas na 

Conferência de Estocolmo, o Relatório Brundtland, elaborado pela Comissão Mundial 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1987, traz um conceito mais formal 

quando manifesta que desenvolvimento sustentável é um “processo de mudança 

onde a exploração de recursos, os investimentos e o desenvolvimento” [...] precisam 

“estar vinculados às necessidades das gerações atuais e futuras” (SIENA, COSTA e 

OLIVEIRA, pp. 5 e 6). Este relatório aponta para a o fato de que o desenvolvimento 

sustentável e os atuais padrões de produção e consumo são incompatíveis. A idéia 

não é estacionar o crescimento econômico, e sim concilia-lo com as questões sociais 

e ambientais, formando o tripé no qual se apóia a sustentabilidade. 

Na década de 90, a Rio-92, Conferência sobre Desenvolvimento e Ambiente, 

estruturou documentos de grande importância com relação à crise ambiental, como a 

Agenda 21, que é um programa de ação que visa promover um novo padrão de 



 11

desenvolvimento, aliando formas de proteção ambiental, equidade social e eficiência 

econômica. Provavelmente o maior legado que a Rio-92 tenha deixado, segundo 

SIENA, COSTA e OLIVEIRA (p. 6) tenha sido o fato de difundir o conceito de 

sustentabilidade ao mundo inteiro, em função do grande número de participantes no 

desenvolvimento do evento, que durou vários anos e contou com a contribuição de 

governos e instituições da sociedade civil de 179 países. 

Dez anos mais tarde, em 2002, foi realizada outra Conferência mundial sobre 

a temática ambiental, na África do Sul, que ficou conhecida como a Rio+10. Foi 

nesta conferência que foi criado o Protocolo de Kioto, documento no qual foi firmado 

um compromisso em que os países mais industrializados e, consequentemente, mais 

poluidores e consumidores de recursos naturais deveriam ser responsabilizados 

pelos atos de degradação, sendo tributados por isso, e devendo adotar práticas para 

sanar suas práticas não preservacionistas. 

Por fim, segundo o site da WWF Brasil (disponível em 

http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_ambientais/desenvolvimento_sus

tentavel/, Acesso em 10/10/2011), que é uma ONG (Organização Não Governametal) 

participante de uma rede internacional e comprometida com a conservação da 

natureza dentro do contexto social e econômico brasileiro, desenvolvimento 

sustentável “é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, 

sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. É 

o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro”; e este será o conceito 

considerado neste trabalho. 

O aumento da preocupação mundial com o meio ambiente e o surgimento de 

padrões ambientais internacionais gerou a necessidade das organizações 

implantarem estratégias e programas socioambientais.  

Segundo Silva (2003), desenvolvimento sustentável sob o ponto de vista 

corporativo pode ser definido como: “a busca do equilíbrio entre o que é socialmente 

desejável, economicamente viável e ecologicamente sustentável”. 

Sobre sustentabilidade empresarial, ARAÚJO et al (2006, p. 3) considera: 

O objetivo fundamental de qualquer organização é obter o maior 
retorno possível sobre o capital investido. (...) No entanto, com as 
mudanças em sentido global, além dos fatores econômicos e estruturais, 
outros começam a fazer parte da responsabilidade das empresas, que são 
as questões do meio ambiente natural e as questões sociais. Para que as 
organizações possam contribuir para a sustentabilidade devem modificar 
seus processos produtivos quando for necessário, para se tornarem 
ecologicamente sustentáveis. Isto implica em construir sistemas de 



 12

produção que não causem impactos negativos e mesmo estejam 
contribuindo para a recuperação de áreas degradadas ou oferecendo 
produtos e serviços que contribuam para a melhoria da performance 
ambiental dos consumidores e clientes de uma indústria. 

 

Cabe aqui ressaltar que dentro do conceito de sustentabilidade, o social e o 

ambiental são inseparáveis. Por essa razão, a partir do momento que uma empresa 

é ecologicamente sustentável, ela também atua de maneira socialmente 

responsável, atendendo, assim, o interesse e as necessidades de todos os públicos 

que interagem com suas atividades organizacionais. (ARAÚJO, et al, 2006)  

 

 

3.2 SUSTENTABILIDADE NO BRASIL 

 

 

O mundo passa por uma fase em que as mudanças vêm acontecendo de 

forma constante, isso ocorre nas áreas sociais, econômicas, ecológicas, climáticas e 

em diversos aspectos. O ser humano tem descoberto cada vez mais seu papel no 

planeta e como suas atitudes no presente serão um diferencial no futuro, devido 

estas mudanças a preocupação em preservar o meio ambiente, a comunidade e tudo 

aquilo que um dia será usufruído por suas descendências. (LIMA, 2009) 

No Brasil, a preocupação com o assunto também atinge o mundo corporativo. 

Existem muitas normas, leis e certificados, que conduzem as ações das empresas a 

adotarem práticas responsáveis, quer seja por consciência e engajamento 

ideológico, quer seja para estar dentro dos padrões e ver sua marca valorizada por 

seus clientes. São exemplos destas normas e certificados a ISO 14001, que 

estabelece diretrizes sobre a gestão ambiental das empresas, a norma SA8000 que 

possui requisitos baseados nas diretrizes internacionais de direitos humanos e nas 

convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT), segundo o site do 

Instituto Ethos (disponível em <http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/Default.aspx>. 

Acesso em 19/10/2011).  

Existem Instituções, como o Instituto Ethos, que tem como missão "mobilizar e 

ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável, 

tornando-as parceiras na construção de uma sociedade sustentável e justa" 

(INSTITUTO ETHOS, 2011) e o IBASE, cuja missão é: “aprofundar a democracia, 
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seguindo os princípios de igualdade, liberdade, participação cidadã, diversidade e 

solidariedade” (INSTITUTO IBASE, 2010), entidades sem fins lucrativos que buscam 

cercear as práticas empresariais dentro dos preceitos da Responsabilidade 

socioambiental. 

O empresário brasileiro já incorporou há algum tempo a responsabilidade 

social a sua cultura investindo, inclusive, em ações comunitárias. Na Europa e nos 

Estados Unidos cerca de 80% dos consumidores preferem empresas socialmente 

responsáveis. No Brasil os fatos estão se encaminhando para isso. Se quiserem ser 

competitivos, os empresários brasileiros terão que adotar de algum jeito esse 

conceito. E já o estão fazendo. 

Por esses motivos a Sustentabilidade e a Responsabilidade Social tem se 

tornado um referencial na estratégia de posicionamento das empresas de forma 

definitiva, e não uma prática passageira. É sim uma necessidade empresarial, 

inclusive de fortalecimento de marca, pois ao identificar seus produtos com o bem 

estar de todos, deixa de ser apenas uma troca comercial e passa a ter uma ligação 

afetiva e emocional, um relacionamento de parceria com seus clientes e com toda a 

sociedade. 

Nesse processo, o consumidor consciente tem um papel fundamental. Nas 

suas escolhas cotidianas, seja na forma como consome recursos naturais, produtos 

e serviços, seja pela escolha das empresas das quais vai comprar em função de sua 

responsabilidade social, pode ajudar a construir uma sociedade mais sustentável e 

justa. 
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4 COMUNICAÇAO E A MÍDIA IMPRESSA 

 

 

4.1 CONCEITOS DE COMUNICAÇÃO 

 

 

A mais básica definição diz que Comunicação é um processo no qual um 

emissor transmite uma mensagem (informação) a um receptor, que por sua vez 

transmite sua leitura (feedback) desta mensagem. 

Segundo AMBROSI, PEUGEOT e PIMIENTA (2005), “meios” é um termo 

bastante antigo em diversos sentidos. Um “meio” é um agente de transmissão em 

sentido estrito. Antigamente se pensava que o universo era formado por meio do 

éter. Para uma melhor compreensão: o ar ou a água é um meio. Dessa maneira, um 

meio de transmissão - ou comunicação - é um agente neutro. Entretanto, é possível 

observar-se com facilidade que, mesmo sendo um estado aparentemente objetivo, a 

natureza de um meio determina o tipo e a qualidade da informação que poderá 

passar por ele. 

O uso atual apoderou-se do termo com o significado de meios de 

comunicação. Mesmo que hoje em dia considerássemos o livro ou a imprensa como 

meios, a palavra adquiriu relevância com o surgimento da comunicação a longa 

distância, através da tecnologia – ou seja, da telecomunicação. A telegrafia foi o 

primeiro dos meios de comunicação verdadeiramente modernos. Mais tarde,  

rapidamente vieram a telefonia, o rádio, a televisão, a transmissão por cabo e 

satélite e, é claro, a internet. Todo este desenvolvimento aconteceu nos últimos 150 

anos; a maior parte durante o último século e a internet há menos de duas décadas. 

Nesse sentido, Ambrosi; Peugeot e Pimienta (2005) consideram os meios de 

comunicaçao, atualmente, como  

instâncias da comunicação em massa, ou seja, a imprensa, a rádio e a 
televisão em suas acepções públicas, privadas ou comunitárias. Trata-se 
de mecanismos que permitem a disseminação em massa de informação 
facilitando a construção de consensos sociais, a construção e a reprodução 
do discurso público e certos níveis de interação, principalmente dos novos 
meios independentes, alternativos e comunitários. (AMBROSI, PEUGEOT e 
PIMIENTA. 2005, online) 

 



 15

4.2 O PAPEL DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO NA CONSCIENTIZAÇÃO 

 

 

É a partir dessa discussão sobre sustentabilidade que entra o questionamento 

sobre o papel dos meios de comunicação na conscientização. Como os veículos de 

comunicação podem contribuir com esse movimento de informação e 

conscientização global que é tão urgente para a manutenção da vida sustentável do 

planeta? 

Ainda é longa a caminhada rumo à conscientização do setor de jornais para a 

importância do tema "sustentabilidade", mesmo que nos últimos anos se verifique um 

aumento significativo de abordagens jornalísticas sobre o tema, principalmente após 

a Conferência Rio+10. 

Pode ser tão interessante quanto angustiante observar as primeiras páginas 

dos jornais.  Muitas vezes há uma tendência das empresas de comunicação por 

publicar os acontecimentos que mais “vendem”. Matérias a respeito da política, 

crimes e tragédias, assuntos da economia e gols do futebol dificilmente deixam de 

aparecer nas manchetes jornalísticas. Não é comum encontrar temas que possam 

efetivamente provocar mudanças de hábitos nas pessoas, ocupando com certa 

frequência as manchetes, contribuindo para a formação da cidadania desses 

indivíduos.  

A respeito disso, Alda (2008) coloca que “um entendimento mais amplo dos 

termos ‘responsabilidade social’ e ‘sustentabilidade’ passa pela questão de se 

trabalharem, na base, informações específicas, que possam contribuir para formar 

consciências de inúmeros leitores”. 

Pensar em termos de sustentabilidade primeiro precisa envolver atitudes 

individuais, ações no prédio em que se mora ou na organização em que se trabalha. 

Pensar RSA não é apenas falar com as pessoas sobre as informações que 

compõem o noticiário e mostrar o que está errado. Requer também ação individual, 

ação dos jornais, ação de todos os segmentos da sociedade. 

Segundo ATHAS, Fernanda L. et al (2008), atualmente, não é só a escola e a 

família que têm o dever de educar as gerações futuras e são capazes de interferir no 

dia-a-dia da vida das pessoas. A mídia também exerce uma grande influência social 

que ajuda a formar os interesses e as atitudes dos indivíduos. Portanto, cabe aos 

meios de comunicação social, e ao jornalismo e seus profissionais uma parte da 
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responsabilidade por conscientizar a população acerca dos temas socioambientais.   

 

 

4.3 OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E A SUSTENTABILIDADE 

 

 

A importância estratégica de envolver a imprensa e os meios de comunicação 

no processo de construção coletiva que implica a Sustentabilidade é inegável. Por 

diversas razões os jornalistas são peças fundamentais na construção de um mundo 

onde todos se sintam responsáveis por construir um modo de viver e consumir de 

forma mais sustentável com seus semelhantes, com as outras espécies e com o 

planeta em si. 

Muitos jornalistas possuem um capital valioso: sua credibilidade. São, 

portanto, formadores de correntes de opinião pública. Suas mensagens e opiniões 

têm a capacidade de atingir de uma só vez inúmeros receptores. 

É nesse sentido que faz-se necessário e urgente que se possa contar com 

jornalistas e com meios e veículos de comunicação mais comprometidos com a 

Sustentabilidade e a Responsabilidade Social. “Que dediquem muitos centímetros no 

caso da imprensa gráfica, minutos no ar na rádio e televisão, bits nos suportes 

digitais e dos seus meios, da blogosfera ou das novas redes sociais para contarmos 

que outro mundo é possível e imaginável”. (ROCA, Alejandro) 
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5 MÍDIA IMPRESSA 

 

 

A mídia impressa, como o próprio nome já diz, é um meio de comunicação 

que serve para levar às pessoas informações através de material impresso. São 

folhetos, revistas, malas-diretas, jornais, banners, cartões, convites, receituários, 

catálogos, adesivos, etiquetas, imãs de geladeira, cardápios, embalagens e muito 

mais. A mídia impressa é fundamental para a comunicação em todos os sentidos, 

pois para qualquer lado que se olhe existe alguma informação impressa. 

Mesmo com a evolução da mídia digital, ainda existem vantagens na mídia 

impressa: é um meio popular, que se adapta ao ritmo de quem lê; favorece a leitura e 

releitura seletiva; é capaz de se integrar com outros meios de comunicação. 

 

 

5.1 A IMPRENSA ESCRITA 

 

 

O nascimento da imprensa brasileira se deu oficialmente no Rio de Janeiro 

em 1808, quando foi criada a Impressão Régia, hoje Imprensa Nacional, pelo 

príncipe-regente Dom João. 

O jornal A Gazeta do Rio de Janeiro, foi o primeiro periódico publicado no 

Brasil e começou a circular ainda em 1808.  A Gazeta era um órgão oficial do 

governo de Portugal e, por essa razão, somente publicava notícias que favoreciam a 

ideologia do governo. 

O ano de 1808 trouxe novos hábitos para o Brasil. Com a chegada de D. João 

VI e a família Real Portuguesa, o país teve que gerar uma grande mobilização para 

se adaptar ao convívio com a corte portuguesa. O Rio de Janeiro viu sua população 

crescer de 50 mil habitantes para 65 mil em um curto espaço de tempo, o que acabou 

resultando num tipo de revolução cultural. 

No mesmo ano nasceu o Banco do Brasil (pois a monarquia precisava 

movimentar recursos para se manter). Foram abertos os portos brasileiros, nasceu a 

Biblioteca Real (que mais tarde veio a se tornar a Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro), criaram-se a Escola de Ciências Artes e Ofícios (futura Escola Nacional de 
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Belas Artes) e a Academia Militar, entre outros. 

O primeiro produto gráfico a circular no Brasil, o Correio Braziliense, era 

impresso em Londres e entrava clandestinamente no Brasil. Ele circularia até 1822, 

completando 175 edições. 

A primeira publicação oficial impressa, a Gazeta do Rio de Janeiro, como já foi 

dito anteriormente, falava sobre a vida administrativa e sobre a movimentação do 

Reino. O jornal era submetido à censura do palácio e era dirigido por um funcionário 

do Ministério das Relações Exteriores, Frei Tibúrcio da Rocha. 

Apenas alguns anos depois, em 1821, foi que particulares receberam licença e 

autorização para que suas oficinas gráficas iniciassem a funcionar, justamente 

quando foi criada a da Régia Oficina Tipográfica. 

Até 1820, apenas a Gazeta (e algumas publicações impressas na própria 

Imprensa Régia) podiam circular com autorização. Em 1821, quando acabou a 

proibição, surgiu então o jornal Diário do Rio de Janeiro.  

Quando D. João VI voltou para a Europa, em 1821, começou a ser redigido o 

documento que mais tarde traria a liberdade de imprensa, quando um decreto punha 

fim à censura sobre textos originais, ainda que ela continuasse existindo sobre as 

provas impressas. 

Foi D. Pedro I quem implantou no Brasil a liberdade de imprensa, com base na 

primeira lei de imprensa portuguesa. Nesse mesmo ano ele expressou num aviso: 

"que não embarace por pretexto algum a impressão que se quiser fazer de qualquer 

texto escrito" (FREITAS. Disponível em http://www.joaodefreitas.com.br/imprensa-

escrita.htm. Acessado em 01 maio 2011). 

Algumas datas importantes na História da Imprensa brasileira, consultados em 

arquivo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (disponivel em 

http://www6.ufrgs.br/cedcis/arquivos_ladcis/informatica-

sociedade/dupla_competencia/2001-1/jornalismoinfo/historia.html. Acesso em 

23/04/2011). 

• 1825 - Fundação do Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em 

circulação da América Latina. 

• 1862 - É impresso o primeiro Diário Oficial do Brasil, que continha 

editorial, atos oficiais, artigos sobre comércio e política internacional, 

além de noticias sobre acontecimentos de interesse geral. 
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• 1875 - Fundação do jornal A Província de São Paulo, por um grupo de 

republicanos e abolicionistas. No ano de 1889, data da proclamação da 

República, A Província passa a se chamar O Estado de S. Paulo.  

• 1891 - Rodolfo Dantas funda, no Rio de Janeiro, o Jornal do Brasil. O 

jornal assume condição de publicação livre e independente, sem 

vínculos partidários. 

• 1907 - O carioca Gazeta de Notícias é o primeiro jornal editado em 

cores. 

• 1908 - Gustavo de Lacerda funda a Associação Brasileira de Imprensa 

(ABI) no Rio de Janeiro. 

• 1924 - É criada a cadeia jornalística Diários Associados, com a 

aquisição de O Jornal pelo empresário Assis Chateaubriand. Este 

jornalista e político paraibano torna-se dono de um império jornalístico - 

os Diários e Emissoras Associadas - que começa a se formar no final 

dos anos 1920 e chega a reunir mais de cem jornais, revistas, estações 

de rádio e TV. 1925 - As Organizações Globo surgem com a aquisição 

do jornal O Globo dos Diários Associados pelo jornalista Irineu Marinho. 

• 1937-1945 - Getúlio Vargas, no período do Estado Novo, institui o 

Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), que veta o registro de 

420 jornais e 346 revistas, sendo que apenas publicações ligadas 

politicamente ao presidente são autorizadas a circular. Apesar da 

censura, Vargas emprega grandes recursos na publicidade dos atos 

oficiais de seu governo, o que garante a expansão industrial de 

imprensa no período. 

• 1951 - O jornalista Samuel Wainer funda o jornal Última Hora, em Porto 

Alegre (RS),. 

1964 - Em maio é fundado o jornal Zero Hora no Rio Grande do Sul, 

com finalidade de substituir o Última Hora, jornal que havia sido 

fechado com o golpe militar ocorrido no mesmo ano.  
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5.2 JORNAL ZERO HORA 

 

 

O Jornal Zero Hora foi fundado em 4 de maio de 1964, atuando em 

concordância com a ditadura do Regime Militar (1964-1985), sucedendo o jornal da 

época que se chamava Última Hora. Zero Hora nasceu em um momento histórico de 

derrubada do Estado democrático, permanecendo de mãos dadas com os donos do 

poder político. 

No início da história de Zero Hora, Guareschi e Biz relatam como ocorreram 

os fatos naquela época: 

 
(...) Ary de Carvalho adquire o jornal, muda o nome para Zero Hora. No 
primeiro editorial, de 4 de maio de 1964, conforme Galvani (1995, p. 461), 
lemos: 
‘Nasce hoje um novo jornal, autenticamente gaúcho. Democrático. Sem 
compromissos políticos. Nasce com um único objetivo: servir ao povo, 
defender seus direitos e reivindicações, dentro do respeito às leis e às 
autoridades.’  
A partir de 1965, a empresa passa a se chamar Empresa Jornalística Sul-
Rio-Grandense. Dois anos mais tarde, Maurício e Jayme Sirotsky compram 
a participação do grupo que está associado a Ary de Carvalho e, a partir de 
1970, adquirem a parte do fundador do Zero Hora. O jornal muda o 
logotipo, moderniza-se e altera os padrões administrativos. (GUARESCHI, 
Pedrinho & BIZ, Osvaldo (org.). Diário gaúcho: Que discurso, que 
responsabilidade social? - Porto Alegre: Evangraf, 2003. Disponível em 
http://acarapuca.blogspot.com/2010/02/vamos-recuperar-um-pouco-da-
historia-de.html. Acessado em 29 abril 2011) 

 

Em Porto Alegre, sua primeira sede se localizava na Rua Sete de Setembro, 

no Centro. No ano de 1969, Zero Hora passa a ocupar o prédio da Avenida Ipiranga, 

onde atua até os dias atuais. 

A partir do momento de sua fundação, em 1963, Zero Hora entrou em franca 

evolução. Logo no segundo ano o jornal já começava a introduzir novidades, com a 

criação do “Caderno 2”, direcionado para assuntos de entretenimento, lazer e 

variedades. A partir do ano de 1966, Zero Hora reiterou a cooperação com a Rádio 

Gaúcha e a Televisão Gaúcha, para cobrir fatos jornalísticos e promoções diversas. 

Essa colaboração permitiu uma melhor e mais ampla atuação de todos os veículos 

da RBS. Um exemplo disso foi o envio, por Zero Hora e Rádio Gaúcha, do primeiro 

jornalista do Brasil à linha de frente da Guerra do Vietnã, em maio de 1967. Além de 

ser ágil nas coberturas ainda contava com equipamentos e instalações dos mais 

modernos. Desta forma, em 1968, começou a ser erguido o novo prédio do jornal, 
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juntamente com a construção de um novo parque gráfico, onde o método de 

impressão utilizado era a composição a frio e a impressão off-set — até então a mais 

moderna tecnologia do setor no Estado. No ano de 1972 houve a entrada definitiva 

do sistema de composição, e a instalação de computadores de fotocomposição, que 

foram responsáveis por padronizar a apresentação gráfica do jornal. Em 1975, Zero 

Hora se tornou o jornal de maior venda avulsa do Sul do país. E em 1976 houve 

nova ampliação das instalações do parque gráfico, sendo implantada a expedição 

automatizada. No ano seguinte, importou-se o sistema ótico de composição, 

computadorizado, que diminuiu significativamente o tempo de trabalho nesse setor. 

Na década de 80, Zero Hora investiu pesado no serviço de assinaturas. A 

partir de 1984 foi implementada a entrega domiciliar, que atinge toda a Grande Porto 

Alegre e as maiores cidades do interior do Estado. Zero Hora é um dos maiores 

jornais em circulação paga e em número de leitores, no país.  

Apesar da posição de liderança que ocupa no mercado gaúcho, Zero Hora não tem 

deixado de investir. Em setembro de 1997, inaugurou a ampliação de seu parque 

gráfico. Foi introduzida uma nova rotativa que permitiu, progressivamente, que se 

pudesse chegar até o número de 96 páginas coloridas no corpo do jornal, com 

qualidade e rapidez, ganhando tempo e beneficiando tanto leitores quanto 

anunciantes. 

No dia 19 de setembro de 2007, entrou no ar o website ZeroHora.com, que 

apresenta notícias atualizadas 24 horas por dia, além da versão impressa do 

periódico. Em 2010, o jornal passou a cobrar pela versão digital do seu conteúdo 

impresso. 

O perfil do leitor de Zero Hora (Anexo F) compõe-se de leitores jovens, com 

alto poder de consumo.  O trabalho tem lugar priorizado em suas vidas, possuem 

alto grau de formação escolar, ocupam cargos de nível médio a superior. São 

indivíduos com Estilo de vida ativo e diversificados no que se refere ao lazer. 

Frequentam shows, concertos, exposições, cinema, etc. 

Uma parte de seu público dedica seu tempo a atividades relacionadas ao lar, 

como filmes em família, culinária e jardinagem. São modernos, bem informados, 

valorizam a aparência e fortes usuários de tecnologia. 

Dentre seu público, 67% pertence às classes A e B, 31% à classe C, contra 

apenas 2% da classe D (Anexo F). 
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5.3 JORNAL DIÁRIO GAÚCHO 

 

 

O Diário Gaúcho, outro jornal pertencente ao Grupo RBS, é editado em Porto 

Alegre, Rio Grande do Sul, e segue o estilo dos tablóides ingleses, com manchetes 

em cores vibrantes e chamativas nas capas. É uma categoria de jornal dirigido aos 

públicos de classes C, D e E. O jornal teve seu primeiro exemplar publicado em 17 

de abril de 2000. “Já no primeiro mês de circulação paga, alcançou o expressivo 

montante de 170.592 exemplares” (ABEL, 2001), obtendo assim um sucesso sem 

precedentes na história do mercado gaúcho. Criado para ser o jornal mais popular do 

Grupo RBS, atingiu nesse primeiro mês praticamente toda a circulação média de 

Zero Hora, ainda que circule apenas na região metropolitana.  

No início, o Grupo RBS decidiu fazer uma enquete, através de seus outros 

veículos, para que o público decidisse o nome que receberia o mais novo jornal 

gaúcho, sorteando um automóvel entre os participantes. O sucesso do lançamento 

da campanha propiciou a experimentação do produto e o crescimento da circulação 

do jornal. O Diário Gaúcho trouxe a inclusão de milhares de cidadãos no mercado de 

leitura de jornais e acesso à notícias. 

Para fidelizar o consumo de seu público o Diário Gaúcho criou a promoção 

Junte & Ganhe. Esta promoção existe até hoje, desde o lançamento do jornal. Basta 

colecionar os selos do jornal e ir preenchendo uma cartela. Quando estiver completa 

pode ser trocada por diversos brindes.  

Segundo Amaral (2004) o jornal Diário Gaúcho nasceu com destino principal 

de atender à população de baixa renda. Exatamente por isso é um jornal de valor 

bastante acessível (atualmente custa R$ 0,75) e traz matérias de interesse do 

público-alvo, como: Espaço do Trabalhador (com vagas de emprego); Meu Sonho 

É... (onde o leitor pode escrever deixando um pedido, um sonho ou alguma coisa 

que queira e não tem condições de adquirir - desde comida até eletrodomésticos -, e 

outro leitor, se quiser, pode escrever para a redação e atender ao pedido); Onde 

Anda Você (para encontrar pessoas com as quais se perdeu contato) e Pede-Se 

Providência (espaço para expor problemas da região, tais como canos quebrados, 

acúmulo de lixo, posto de saúde sem remédios, etc. - e solicitar providências). Além 

disso, o Diário Gaúcho também traz matérias policiais, colunas e charges, palavras-
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cruzadas, programação da televisão, receitas e artesanato.  

O perfil do leitor do Diário Gaúcho (Anexo E) compõe-se de leitores 

predominante da classe C, que moram, em sua maioria, com suas famílias. As 

mulheres acumulam os papéis de profissionais, estudantes, mães e donas-de-casa. 

Entre as atividades de lazer, estão as que se relacionam com o lar, mas também vão 

a shows, danceterias, etc. Gostam de compras, caracterizando-se por serem 

consumidores práticos e racionais. Dentre os diversos assuntos de interesse estão: 

esoterismo, pessoas famosas e celebridades, atualidades, sociedade, medicina 

alternativa, meio ambiente, beleza e aparência pessoal.  

Dentre seu público, 89% pertence às classes B e C, contra apenas 3% da 

classe A (Anexo E). 
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6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Este trabalho foi realizado dentro de uma abordagem quantitativa-qualitativa. 

Quantitativa no sentido de investigar a frequência com que ocorrem matérias sobre o 

tema proposto nos veículos de comunicação escolhidos, visando quantificar os 

resultados. E qualitativa porque também irá analisar a forma e o conteúdo dessas 

ocorrências encontradas na pesquisa. Será utilizado o método de pesquisa 

exploratória-descritiva, na forma de levantamento. Os procedimentos de coleta de 

dados serão a pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e entrevistas. Também 

este trabalho pode-se classificar como Observação Ex-Post-Facto, visto que se 

debruça sobre uma análise de matérias já publicadas, sem nenhuma interferência do 

pesquisador.   

A pesquisa exploratória visa a proporcionar ao pesquisador uma maior 
familiaridade com o problema em estudo. Este esforço tem como meta 
tornar um problema complexo mais explícito ou mesmo construir hipóteses 
mais adequadas. Para ALHOTRA (2001), o objetivo principal é possibilitar a 
compreensão do problema enfrentado pelo pesquisador. A pesquisa 
exploratória é usada em casos nos quais é necessário definir o problema 
com maior precisão e identificar cursos relevantes de ação ou obter dados 
adicionais antes que se possa desenvolver uma abordagem.   Como o 
nome sugere, a pesquisa exploratória procura explorar um problema ou 
uma situação para prover critérios e compreensão. Segundo BOONE e 
KURTZ (1998) ela simplesmente é utilizada para descobrir a causa de um 
problema. A pesquisa exploratória utiliza métodos bastante amplos e 
versáteis. Os métodos empregados compreendem: levantamentos em 
fontes secundárias (bibliográficas, documentais, etc.), levantamentos de 
experiência, estudos de casos selecionados e observação informal (a olho 
nu ou mecânica). 
(...) 
A pesquisa descritiva objetiva conhecer e interpretar a realidade sem nela 
interferir para modificá-la (CHURCHILL, 1987).  (...) Pode-se dizer que ela 
está interessada em descobrir e observar fenômenos, procurando 
descrevê-los, classificá-los e interpretá-los.  Além disso, ela pode se 
interessar pelas relações entre variáveis e, desta forma, aproximar-se das 
pesquisas experimentais.  A pesquisa descritiva expõe as características de 
determinada população ou de determinado fenômeno, mas não tem o 
compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de 
base para tal explicação.  Normalmente ela se baseia em amostras grandes 
e representativas. O formato básico de trabalho é o levantamento (survey). 
Os estudos mais utilizados nesse tipo de pesquisa são: o longitudinal 
(coleta de informações ao longo do tempo) e o transversal (coleta de 
informações somente uma vez no tempo). As pesquisas descritivas 
compreendem grande número de métodos de coleta de dados, os quais 
compreendem: entrevistas pessoais, entrevistas por telefone, questionários  
pelo correio, questionários pessoais e observação.  (VIEIRA, Valter Afonso. 
As tipologias, variações e características da pesquisa de marketing. Revista 
da FAE. Disponível em 
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http://www.mouraconsultoria.com.br/artigo/Tipologia...pdf. Acessado em 
12/10/2011). 

 

Segundo FONSECA (2002), a Pesquisa Ex-Post-Facto tem por objetivo 

investigar possíveis relações de causa e efeito entre um fato, identificado pelo 

pesquisador, e um fenômeno que venha a ocorrer posteriormente. A principal 

característica deste tipo de pesquisa se dá pelos dados serem coletados depois que 

ocorrem os eventos. A Ex-Post-Facto é utilizada quando não há possibilidade de se 

aplicar a pesquisa experimental, já que nem sempre é possível manipular as 

variáveis necessárias para o estudo da causa e de seu efeito. 

Do ponto de vista dos objetivos da pesquisa, segundo Gil (1991) a 

Pesquisa Exploratória busca proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

a finalidade de torná-lo explícito ou construir hipóteses. Envolve levantamento 

bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema pesquisado; análise de exemplos que estimulem a compreensão.  Assume, 

geralmente, as formas de Pesquisas Bibliográficas e Estudos de Caso. Já a 

Pesquisa Descritiva busca descrever as características de determinada população 

ou fenômeno ou determinar relações entre variáveis.  Envolve o uso de técnicas 

padronizadas de coleta de dados: questionário e observação sistemática. Assume, 

geralmente, a forma de Levantamento. 

O corpus de análise foi composto por edições dos jornais Zero Hora e 

Diário Gaúcho, num intervalo temporal de duas semanas, compreendidos entre os 

dias 1º e 13 de junho do ano de 2011, coletando informações sobre a quantidade de 

matérias sobre Sustentabilidade veiculadas em cada jornal, seguidas de análise de 

conteúdo de cada matéria encontrada. A justificativa de definiçao deste periodo está 

relacionada ao dia mundial do meio ambiente, dia 05 de junho. 

A técnica de análise de dados utilizada foi a Análise de Conteúdo. 

Posteriormente, foi aplicada uma análise comparativa entre os dois veículos, 

procurando identificar as diferenças entre as quantidades encontradas e os 

conteúdos observados, agrupados nas dimensões econômicas, sociais, ambientais e 

multidimensionais da Sustentabilidade, objetivando responder a questão inicial que 

impulsionou a execução deste trabalho. Em função da ocorrência das matérias 

observadas e analisadas, buscou-se identificar a existência ou não de um padrão de 

ocorrência, como por exemplo, quais assuntos e quais dimensões são mais 
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abordados e com que profundidade. 

Para finalizar, foi realizada entrevista com um representante editorial de 

cada jornal, com o objetivo de enriquecer a coleta de dados, a análise, e obter um 

posicionamento oficial de cada veículo a respeito do tema abordado por esta 

pesquisa. Foi questionado a cada um dos editores representantes qual a posição 

oficial do veículo a respeito do tema Sustentabilidade; se acreditam que o veículo 

prestigia o assunto e se vêem seu jornal como instrumento de conscientização dos 

leitores acerca do tema. 

 

O Quadro 1 apresenta informações sobre as entrevistas realizadas. 

 

 JORNAL ZERO HORA JORNAL DIARIO 
GAUCHO 

Data da entrevista  09 de outubro de 2011 07 de outubro de 2011 
Cargo do entrevistado  Editor de divulgação do 

jornal 
Editor chefe do jornal 

Meio de realização da 
entrevista 

Entrevista pessoal Entrevista por e-mail 

Quadro 1 – Dados das entrevistas 
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7 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

O contato com o jornal Diário Gaúcho se deu na data de 7 de outubro, e foi 

realizada entrevista com o Editor chefe do veículo, sr. Cláudio Thomas. Já na Zero 

Hora, foi entrevistada a Sra. Lúcia Pires, Editora de divulgação do jornal, no dia 9 de 

outubro.    

Ambos entrevistados cederam material gráfico dos veículos onde se definem 

as características de cada jornal e do público ao qual se destinam, que serviram de 

fonte destas informações e serão reproduzidos nos anexos deste trabalho. 

 

Entrevista 1 –  Cláudio Thomas – editor-chefe do jornal Diário Gaúcho. 

 

As questões que foram abordadas na entrevista com o Sr. Thomas foram as 

seguintes: Por que o Diário Gaúcho publica menos matérias sobre Sustentabilidade 

que a Zero Hora? Quais motivos o senhor julga que definem essa questão? Qual a 

linha editorial do DG que determina que este assunto ocupe mais ou menos espaço 

no jornal? Foi feita alguma pesquisa que serve de base a esse fato? O senhor 

acredita que esse assunto é de menor interesse para o público leitor do DG? Qual o 

posicionamento oficial do Grupo RBS, sobre esse assunto? Como o Diário Gaúcho 

entende o papel que os meios de comunicação exercem enquanto formadores de 

opinião e instrumentos de conscientização social? 

 

Por e-mail, o Sr. Thomas explicou que o Diário Gaúcho tem uma pauta de 

assuntos bem diferente de Zero Hora, que conta com um caderno semanal chamado 

Mundo Sustentável. Segundo ele, foco principal de seu veículo é a prestação de 

serviços aos leitores das classes C, D e E. 

O Sr. Thomas ainda enfatizou que a missão do Diário Gaúcho é facilitar a vida 

desses leitores, ajudá-los no dia a dia. Por isso é que a abordagem desse tema é 

menor no DG do que em ZH, mas não esquecida. Conforme relatou o editor, são 

tratados com frequência assuntos sobre reciclagem e os efeitos socioeconômicos no 

público do jornal, como por exemplo, o pessoal que recolhe latinhas de cerveja e 



 28

refrigerantes, papel e papelão, plásticos e outros lixos limpos.  

O papel do Diário Gaúcho na orientação e esclarecimento dos leitores é 

fundamental. E ainda salienta: “sempre valorizamos ações das comunidades 

carentes sobre responsabilidade socioambiental e sustentabilidade”. 

 

Entrevista 2 – Lúcia Pires – editora de Divulgação do jornal Zero Hora 

 

As questões que foram abordadas na entrevista com a Sra. Lúcia foram as 

seguintes: Qual a posição de Zero Hora sobre a sustentabilidade? Qual a 

importância que Zero Hora dá na publicação de matérias cujo foco seja o tema 

Sustentabilidade? Qual sua opinião sobre o papel dos meios de comunicação social 

na conscientização da população, enquanto público leitor, de modo geral? 

 

A Sra. Lúcia Pires concedeu entrevista em seu próprio local de trabalho, em 

meio à redação do Jornal Zero-Hora. Segundo ela, a RBS no geral, e 

especificamente a Zero Hora, valorizam o tema Sustentabilidade, tendo-o como 

importantíssimo. “Nossa empresa considera imprescindível informar, tanto o público 

leitor (externo) como seus funcionários (interno), e investir na difusão de 

conhecimento e práticas de Responsabilidade Socioambiental e Sustentabilidade”, 

disse a entrevistada. 

Conforme explicou a Sra. Lúcia, tanto é verdade que Zero Hora valoriza o 

tema, que criou um caderno semanal específico para tratar destes assuntos, 

chamado “Nosso Mundo Sustentável”. É um caderno colorido, de 8 páginas, que 

circula em todas as segundas-feiras e agrupa as matérias sobre o tema num mesmo 

lugar. Entretanto, algumas vezes surgem matérias e notícias, que ocorrem ao longo 

da semana, e que não podem esperar até a próxima segunda-feira para serem 

publicadas. Então, foi criado o selo “Nosso Mundo Sustentável”, uma logomarca, que 

identifica as matérias que se referem ao tema Sustentabilidade em outros dias e 

cadernos ao longo da semana; e também a marca “mundinho”, para temas voltados 

ao público infantil1.  

“Acreditamos que os meios de comunicação, e o jornal entre eles, exercem 

um papel fundamental na formação de opinião das pessoas, contribuindo para 

                                        

1 Vide selo reproduzido nos anexos A e B. (Nota da autora) 



 29

aumentar a conscientização da população, pois não pode haver conscientização sem 

informação, e é isso que o jornal faz: informa as pessoas para que elas possam 

formar sua própria opinião e se tornar mais conscientes”, sintetiza a editora. 

 

Partindo para a análise propriamente dita das matérias publicadas nos jornais, 

foram selecionadas todas as matérias a respeito do tema Sustentabilidade, 

veiculadas na Zero Hora e no Diário Gaúcho, entre os dias 1º e 13 de junho de 2011, 

de segunda a sexta feira, totalizando 9 edições analisadas. Este período foi 

particularmente selecionado por conter o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é 

comemorado no dia 5 de junho. 

 

 

7.1 DIÁRIO GAÚCHO 

 

 

DIMENSÃO ECONÔMICA: 

Não foram encontradas matérias que pudessem ser enquadradas na 

dimensão econômica. Não houve nenhuma notícia sobre sustentabilidade 

empresarial. 

 

DIMENSÃO SOCIAL:  

01/06/2011 - foi publicada apenas uma matéria sobre o tema pesquisado, cuja 

manchete foi “ProJovem está em greve” (Anexo C – I), com grande destaque, 

ocupando a página 6 inteira, em cores, com 2 fotos e 2 quadros explicativos. Foi 

abordada de maneira bem completa, relacionando os fatos ocorridos acerca do 

ProJovem - Programa Nacional de Inclusão de Jovens2, como qual o órgão 

encarregado pelo Programa e quadro explicando o caso em tópicos por ordem 

                                        

2

 Este programa foi concebido pelo Governo Federal, e tem como objetivo ampliar o 
atendimento aos jovens excluídos da escola e da formação profissional. O programa tem a finalidade 
de dar suporte à reintegração de jovens ao processo educacional, para que recebam qualificação 
profissional e tenham acesso a ações de cidadania, e também para que tenham acesso ao mundo do 
trabalho, esporte, cultura e lazer. O programa beneficia jovens de 18 a 29 anos que estejam 
desempregados e sejam membros de família com renda mensal per capita de até meio salário 
mínimo. Disponível em http://www.mte.gov.br/politicas_juventude/projovem_default.asp. Acesso em 
05/10/2011. 
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cronológica. 

02/06/2011 – matéria inserida na seção “Espaço do Trabalhador”, na página 6. 

Localizada no centro da página, mede 15 x 15 cm, em cores e contém uma figura. O 

título é “Oportunidades para Deficientes” (Anexo C – III), e divulga o número de 

vagas disponíveis em Porto Alegre destinadas a portadores de deficiência. Relaciona 

quais são as vagas, telefones e sites para maiores informações.  

08/06/2011 – Notícia em cores, no tamanho de 10,5 x 8,5 cm, com foto, 

informa sobre o desfecho da matéria sobre o ProJovem, publicada no dia 1º de 

junho, divulgando quais providências foram tomadas e quais os resultados obtidos 

(Anexo C – VI). 

 

DIMENSÃO AMBIENTAL: 

07/06/2011 – notinha na página 6, medindo 3,5 x 7,5 cm, sem cores, sem 

fotos e sem ilustrações. Apenas divulga a abertura de inscrições para o 1º Fórum do 

Meio Ambiente de Xangri-lá, informando datas, horários, telefones e e-mail para 

inscrições e informações (Anexo C – V). 

09/06/2011 – matéria publicada na seção “Seu Problema é Nosso”, na página 

12, informa sobre a questão do lixo sob o título: “Lixo é paisagem no Bairro São 

José” (Anexo C – VIII). Possui uma cor e uma foto pequena, ocupando um espaço 

de 19 x 17,5 cm. Alerta para os perigos do acúmulo de lixo no local e denuncia 

ocorrências de casos de pessoas que ateavam fogo no lixão.  

 

MULTIDIMENSIONAL: 

02/06/2011 - matéria de aproximadamente 1/3 de página, medindo 26,5 x 11,5 

cm, em cores, com uma foto e um quadro explicativo.  Tem como título: “Diga Não ao 

Desperdício!” (Anexo C – II) e trata sobre o assunto do reaproveitamento de 

alimentos. Aborda a problematização do desperdício de alimentos no mundo, informa 

sobre projetos relacionados ao tema, como o Banco de Alimentos do RS, o Mesa 

Brasil e a Cozinha Brasil; e ainda entrevista duas cozinheiras que vivem na prática, 

em sua rotina diária, o reaproveitamento de alimentos, na associação comunitária 

onde trabalham. 

06/06/2011 – ocupando metade da página 3, duas matérias formam um 

quadro sob título geral de “Semana do Meio Ambiente”. No total, a reportagem é toda 

em cores, mede 19 x 26 cm e possui duas fotos. A primeira matéria possui o título: 
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“Deficientes mostram habilidade na magrela”, que divulga o 9º Eco Passeio Ciclístico 

de Alvorada, em comemoração à Semana do Meio Ambiente, que desta vez contou 

com a participação de cegos nas bicicletas. A Segunda notícia, de título: “Remo no 

Arroio Dilúvio” mostrou um grupo que remou em 10 caiaques pelo Arroio Dilúvio, em 

Porto Alegre, chamando a atenção da população para a importância da preservação 

e despoluição do local, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, através de 

protesto com faixas, cartazes e máscaras3 (Anexo C – IV).  

09/06/2011 – Notícia publicada na página 6, medindo 15 x 17 cm, em cores e 

com foto, aborda a polêmica causada pela substituição das vassouras tradicionais, 

utilizadas pelos garis que limpam as ruas da cidade, pelos sopradores, aparelhos 

movidos a gasolina. Na matéria são discutidas as conseqüências dessa substituição, 

em termos de poluição e barulho versus eficiência e economia (Anexo C – VII). 

 

 

7.2 ZERO HORA 

 

DIMENSÃO ECONÔMICA: 

03/06/2011 – matéria publicada na editoria Economia, sem fotos, com uma 

ilustração, tendo como pré-título: “Estratégia Retornável”; título: “Foco na classe C 

revive antigas garrafas de vidro”; e subtítulo: “Indústria de refrigerantes recria 

embalagem de litro para reduzir preço” (Anexo D – XIII). A reportagem aborda a nova 

estratégia da Vonpar – fabricante da Coca-Cola, que decidiu voltar a fabricar as 

antigas garrafas retornáveis em vidro de 1 litro. O objetivo é atingir a população das 

classes C, D e E, na medida em que o preço do novo produto se torna menor. A 

matéria também possui informações destinadas às crianças, identificada com um 

selinho denominado “Para o seu filho ler”, relatando um breve histórico que vai desde 

o tempo das garrafas de vidro até o surgimento das garrafas PET, usadas hoje em 

dia. 

 

DIMENSÃO SOCIAL:  

06/06/2011 – notinha publicada na editoria Geral, medindo 5 x 8,5 cm, sem 

                                        

3

 O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado no dia 5 de junho. Foi criado pela Assembléia Geral das 
Nações Unidas em 1972; ato que marcou a abertura da Conferência de Estocolmo sobre Ambiente 
Humano. Disponível em <http://www.ipc-undp.org/dmma/evento.htm>. Acesso em 20/10/2011. 
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cores ou fotos, sob título “Smam promove educação ambiental” (Anexo D – XVII), 

informa que uma equipe de Educação Ambiental realizará uma série de atividades 

voltadas à conscientização ambiental em escolas e parques de Porto Alegre. 

07/06/2011 – notinha no Caderno Região Metropolitana, sem cores, medindo 

5 x 8,5 cm, informa projeto que leva a bairros pobres de Porto Alegre ação social 

sobre cuidados com o meio ambiente do Comando Ambiental da Brigada Militar, do 

DMLU e da Braskem (Anexo D – VIII). 

10/06/2011 – notinha publicada na editoria Geral, sem cores, medindo 5 x 7 

cm, com o selo Nosso Mundo Sustentável, informa que o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus Erechim, estará 

promovendo oficina gratuita de artesanato e sustentabilidade, divulgando endereço, 

telefone e site para informações e inscrições. (Anexo D – III). 

13/06/2011 – matéria publicada no caderno “Região Metropolitana”, em cores, 

com foto grande, pré-título: “Inserção Social”; título: “Mulheres da Paz oferecem 

oportunidades a 200 jovens”; e subtítulo: “Em quatro bairros da Capital, projeto 

oferece cursos e atividades a moradores em situação de risco” (Anexo D – I), 

ocupando espaço de 21 x 24 cm, a reportagem divulga o trabalho desse grupo que 

atua em atividades de inserção social em regiões que figuram como as mais 

castigadas pela criminalidade em Porto Alegre. 

 

DIMENSÃO AMBIENTAL: 

02/06/2011 – Nota no caderno de Economia, sob título “Usina Polêmica – Belo 

Monte recebe licença” (Anexo D – XVI), informa que o Ibama aprovou a construção 

da Usina de Belo Monte, no Pará, sem o atendimento de das 40 condições exigidas 

pelo órgão. Ocupa espaço de 10 x 8 cm e não tem cores ou fotos. 

02/06/2011 – matéria na editoria Geral, pré-título: “Solução Verde”, Título: 

“Combustível do lixo começa a ser testado.” Subtítulo: “Energia será produzida pela 

decomposição de resíduos e, aterro sanitário” (Anexo D – XV). Publicada com o selo 

Nosso Mundo Sustentável4, medindo 16 x 17 cm, sem fotos, informa sobre os testes 

que serão realizados com a finalidade de gerar um novo tipo de combustível, criado 

a partir da decomposição de resíduos sólidos do lixo. 

02/06/2011 – matéria da editoria Geral, pré-título: “Inspiração Coreana”; Título: 

                                        

4 O selo em cores com a logomarca do caderno Nosso Mundo Sustentável foi criado para identificar o 
assunto Sustentabilidade em matérias publicadas fora do Caderno, que é semanal. (Nota da autora). 
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“UFRGS E PUCRS se unem pelo Dilúvio”; subtítulo: “Universidades analisam 

experiência que revitalizou rio em cidade asiática” (Anexo D – XIV). Publicada em 

cores, com duas fotos, ocupou um espaço de 16 x 25 cm, informa sobre o projeto 

que mobilizou as duas maiores universidades de Porto Alegre num esforço conjunto 

para recuperar e revitalizar o arroio Dilúvio, reproduzindo o que foi feito no rio 

Cheonggyecheon, em Seul. 

03/06/2011 – notinha na editoria Geral, com o selo Nosso Mundo Sustentável, 

em cores, medindo 5 x 18 cm, informa que, em virtude do Dia do Meio Ambiente, o 

caderno Nosso Mundo Sustentável irá circular na edição de domingo, e não na 

segunda – que é o dia de circulação deste caderno. Adianta ao leitor que será uma 

edição especial em comemoração à data mundial e que será temático sobre 

reciclagem (Anexo D – XII). 

03/06/2011 – notícia publicada na editoria Geral, em cores, com foto, sob o 

título: “Tartarugas em recuperação no sul do Estado” (Anexo D – XI), divulgam o 

trabalho realizado pelo Centro de Recuperação de Animais Marinhos da FURG – 

Fundação Universitária de Rio Grande, que recolhem, tratam e devolvem ao seu 

habitat os espécimes que confundem o lixo jogado no mar com alimento, e acabam 

adoecendo ou sufocando. 

06/10/2011 – matéria na editoria Geral, em cores, com uma foto grande e o 

selo Nosso Mundo Sustentável, medindo 16 x 25 cm; pré-titulo: “Dia do Meio 

Ambiente”; título: “Remadores cobram despoluição do Dilúvio”; subtítulo: “Esportistas 

fizeram referência à recuperação de rio da Coréia do Sul” (Anexo D – X). Relata o 

protesto dos remadores durante as comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente 

que, vestidos com luvas e máscaras cirúrgicas, pediam providências para as 

autoridades sobre medidas que recuperem o arroio Dilúvio. 

13/06/2011 – Artigo de Arnaldo Dutra, diretor-presidente da Corsan, sob o 

título: “Água: um direito humano”, publicado na seção “Artigos” da página 14, sem 

cores nem fotos, medindo 6 x 30 cm, aborda o tema da gestão da água, em função 

da Semana do Meio Ambiente, cujo tema foi “Desenvolvimento com 

Sustentabilidade”, propiciando debate sobre o uso racional dos recursos naturais 

(Anexo D – II). 

 

MULTIDIMENSIONAL: 

02/06/2011 – matéria de capa do Segundo Caderno, reportagem divulga show 



 34

do cantor Jack Johnson sob o título “Show verde” (Anexo D – XVIII), informando no 

subtítulo que o cantor leva mensagem de proteção à natureza aos fãs. Matéria em 

cores, com foto que ocupa toda a página. 

07/06/2011 – notícia publicada na editoria Geral, com pré-titulo: “Lei Seca”; 

título: “Bebida ilegal vai virar álcool gel”; subtítulo: “Convênio entre UFSM e Receita 

vai transformar uísque, vodca e vinho oriundos de contrabando” (Anexo D – IX). 

Ocupando meia página, em cores, com foto grande, a matéria informa que o 

convênio entre Universidade e órgão de fiscalização resultará no aproveitamento de 

bebidas apreendidas de contrabando para a fabricação de álcool gel, destinados aos 

órgãos públicos.  

08/06/2011 – artigo de Ronaldo Zülke, deputado federal, publicado na Seção 

Artigos, página 15, sem cores, medindo 15 x 16 cm, aborda o assunto da votação do 

Código Florestal sob aspectos ambientais, sociais e políticos (Anexo D – VII).  

08/06/2011 – matéria publicada no caderno Campo & Lavoura, pré-título: 

“Código Florestal”; título: “Governo deverá prorrogar decreto de reservas legais”; 

subtítulo: “Após encontro com senadores, presidente Dilma sinaliza que medida sairá 

nos próximos dias” (Anexo D – VI). Ocupando um espaço de 10 x 16 cm, sem cores 

e sem fotos, a notícia informa tendência de que o Decreto 7.029/09, que suspende 

as punições a produtores rurais que estão irregulares com relação as suas reservas 

legais, seja prorrogado pela presidência.  

09/06/2011 – Reportagem publicada no caderno Região Metropolitana, em 

cores, com 2 fotos e 1 quadro explicativo, medindo 21 x 23 cm, com pré-título: 

“Barulho x Eficiência”; título: “Vassoura ganha um substituto”; e subtítulo: “Moradores 

reclamam de ruídos do soprador, mas DMLU garante que produtividade de garis é 

maior” (Anexo D – V), divulga informações sobre o novo equipamento de limpeza 

das ruas, chamado de soprador, traçando comparações e demonstrando argumentos 

a favor e contra seu uso. 

10/06/2011 – Caderno especial, denominado “O Brasil de Bombachas”, com 4 

páginas, todas em cores, com muitas fotos e ilustrações, narram as histórias de 

gaúchos pelo país afora, precursores do desenvolvimento da agricultura no Brasil, 

abordando o assunto sob muitos aspectos da sustentabilidade, como a extinção do 

uso das queimadas, do desmatamento para agricultura e da extração predatória de 

madeira (Anexo D – IV). 

13/06/2011 – Nosso Mundo Sustentável. Caderno com 8 páginas, todas em 
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cores e com fotos e ilustrações (Anexo D – XIX). Aborda diversas matérias sobre o 

tema Sustentabilidade, como por exemplo: destinação do lixo eletrônico, sacola de 

jornal para diminuir o consumo de plásticos, reaproveitamento de filtros de café e 

embalagens Tetra Pak, energia limpa, alimentos e mudanças de atitude. Esta edição 

tem um total de 19 matérias, sendo que a matéria de capa ocupa 3 páginas do 

caderno. 

A partir da análise de todas as matérias sobre Sustentabilidade, verificadas 

em ambos os jornais estudados, durante o período de 1º a 13 de junho de 2011, foi 

possível observar que a ocorrência de matérias sobre Sustentabilidade é muito maior 

no jornal Zero Hora em comparação com o jornal Diário Gaúcho. Não só existem 

muito mais matérias publicadas em ZH, como elas são abordadas de maneira mais 

completa e aprofundada, por contar com mais espaço dedicado ao tema. O DG 

publica a notícia, e informa os dados essenciais, de forma até bastante completa. 

Mas ZH possui muito mais espaço ao tema, o que favorece o maior número de 

material e mais informações em cada reportagem.  

Levando em consideração as características de cada jornal, inclusive depois 

de ouvir os editores de ambos, e guardadas também as características de cada 

público leitor, o que foi observado vem ao encontro do que disse Alda (2008) quando 

entende que deve ser trabalhado na base informações específicas que venham a 

auxiliar na formação da consciência dos mais diversos leitores, o que poderia 

justificar a diferença nas abordagens de cada veículo. 

Em algumas situações, ambos os jornais publicaram a mesma notícia, como 

no caso da matéria sobre os remadores no arroio Dilúvio, em protesto contra a 

poluição na Semana do Meio Ambiente, e também a matéria sobre a substituições 

das vassouras dos garis por sopradores. Os dois jornais noticiaram os fatos, mas as 

matérias de ZH foram maiores, com mais destaque e mais informações.  

 

O quadro 2 apresenta a totalização de matérias por dimensão: 

 ZERO HORA DIARIO GAUCHO 
Dimensão Econômica  1 0 
Dimensão Social   4 3 
Dimensão Ambiental  7 2 
Multidimensional     7 * 3 

Quadro 2 – matérias por dimensão 
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* Dentre essas 7 matérias agrupadas na categoria Multidimensional, está 

incluído o Caderno Nosso Mundo Sustentável, como se fosse uma só matéria, mas 

na verdade, ele contém em seu interior 19 matérias, sendo que a matéria de capa 

ocupa 3 das 8 páginas do caderno. 

 

Analisando esse quadro, é possível afirmar que o Diário Gaúcho privilegia 

matérias de Sustentabilidade que têm foco na Dimensão Social, com assuntos de 

maior interesse de seu público leitor, enquanto Zero Hora dá mais espaço para 

matérias da Dimensão Ambiental, demonstrando que o público leitor de Zero Hora 

valoriza e tem interesse nos temas ambientais. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste estudo foi possível verificar as diferenças de abordagem do tema 

Sustentabilidade realizadas pelos jornais Zero Hora e Diário Gaúcho. Os objetivos da 

pesquisa foram atingidos plenamente, visto que foi possível estabelecer um padrão 

em que se observou que o jornal Zero Hora, destinado a um público de maior poder 

aquisitivo, pertencente às classes A e B, oferece maior número de matérias sobre o 

tema pesquisado (quantitativo) e maiores e mais profundas informações (qualitativo), 

comparado ao outro jornal estudado, o Diário Gaúcho. 

Partindo-se do princípio que os jornais, como meios de comunicação, são 

atores fundamentais no ato de conscientizar a população, porque são transmissores 

de informação e conhecimento, esse trabalho vem a contribuir com o entendimento 

de como os jornais destinados a públicos de classes diferentes oferecem 

informações em níveis diferentes, e sugere que mais pesquisas sejam feitas, a fim 

de compreender melhor este fenômeno, estendendo o universo pesquisado a outros 

meios de comunicação social e, talvez, buscar uma forma de corrigir uma possível 

lacuna no processo de informar, dedicando mais espaço para este tema tão 

importante para todos, também nos veículos que se voltam aos públicos das classes 

C, D e E. 
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ANEXOS 
 

 

Anexo A: Selo Nosso Mundo Sustentável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B: Selo Mundinho  
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Anexo C – Matérias/reportagens de Diário Gaúcho uti lizadas nesta pesquisa 

C – I  
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C – I (continuação)   
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C – II  
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C – III  
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C – IV  
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C – V  

 

 

 

 

 

C – VI  
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C – VII  
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C – VIII  
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Anexo D – Matérias/reportagens de Zero Hora utiliza das nesta pesquisa 

D – I  
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D – II  
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D – III  
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D – IV  
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D – IV (continuação) 
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D – IV (continuação) 
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D – IV (continuação) 
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D – V 

 
 

 



 58

D – VI 
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D – VII  
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D – VIII  
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D – IX  
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D – X  
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D – XI 
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D – XII  

 

 

 
 

 

 

 

 



 65

D – XIII  
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D – XIV  
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D – XV  
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D – XVI  

 

 

 
 

 

D – XVII  
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D – XVIII  
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D – XIX 
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Anexo D – XIX (continuação) 
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Anexo D – XIX (continuação) 
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Anexo D – XIX (continuação) 
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Anexo D – XIX (continuação) 
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Anexo D – XIX (continuação) 
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Anexo D – XIX (continuação) 
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Anexo D – XIX (continuação) 
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Anexo D – XIX (continuação) 
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Anexo D – XIX (continuação) 
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Anexo D – XIX (continuação) 
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Anexo D – XIX (continuação) 
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Anexo D – XIX (continuação) 
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Anexo D – XIX (continuação) 
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Anexo D – XIX (continuação) 
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ANEXO E – Perfil do Leitor – Diário Gaúcho  

 

Perfil do leitor do Diário Gaúcho

� Leitores predominante da classe C, moram em sua maioria com suas famílias;

� As mulheres conciliam atividades profissionais com estudos e cuidados com a casa e filhos;

� Entre as atividades de lazer, estão as relacionadas com o lar, mas também vão a shows, danceterias, etc;

� Gostam de comprar, sendo consumidores práticos e racionais;

�Entre os variados assuntos de interesse estão: esoterismo, pessoas famosas e celebridades, atualidades, 

sociedade, medicina alternativa, meio ambiente, beleza e aparência pessoal. 

Classe B e C
89%

Classe A
3%

10 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50+

21% 20% 19% 20% 20%

Classes D e E
8%

Idade

Renda 

Familiar
% Abs.

De 1 a 3 SM 36 440 mil

De 3 a 5 SM 17 216 mil

De 5 a 7 SM 07 92 mil

Mais de 7 SM 08 95 mil

Não respondeu 32% 395 mil

Fontes:       Galileu | Grd. POA | Janeiro a Dezembro 2009 | 10 e +anos 

Estudos Marplan EGM | Grd. POA | Julho 2009 a Junho 2010 | 10 e + anos (2.742.000)

Escolaridade %

Fundamental 52

Médio 40

Superior 
Incompleto

4

Superior 
Completo

3

Pós Graduação 1

Masculino

48%

Feminino

52%
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ANEXO F – Perfil do Leitor – Zero Hora  

 

Perfil do leitor de Zero Hora

Classes AB

67%

Classe C
31%

� Leitores jovens, com alto poder de consumo.

� O trabalho ocupa importante lugar em suas vidas

� Com alto grau de formação escolar, ocupam cargos de nível médio a superior

� Estilo de vida ativo e ecléticos em relação ao lazer. São frequentadores de shows, concertos, exposições, cinema...

� Parcela também desfruta tempo em atividades relacionadas ao lar, como filmes em família, culinária e jardinagem.

� Modernos, bem informados, preocupados com a aparência e fortes usuários de tecnologia

10 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50+

13% 25% 19% 20% 23%

Classes DE
2%

Idade

Renda 

Familiar
% Abs.

De 1 a 3 SM 19 147 mil

De 3 a 5 SM 13 103 mil

De 5 a 7 SM 11 81 mil

Mais de 7 SM 21 162 mil

Não respondeu 35 270 mil

Fontes:       Galileu | Grd. POA | Janeiro a Dezembro 2009 | 10 e +anos 

Estudos Marplan EGM | Grd. POA | Julho 2009 a Junho 2010 | 10 e + anos (2.742.000)

Escolaridade %

Fundamental 22

Médio 44

Superior 
Incompleto

14

Superior 
Completo

14

Pós Graduação 6

Masculino

49%

Feminino

51%

 

 


