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RESUMO 

 
Esta dissertação analisa como a imprensa retrata o empreendedor, a partir de histórias 

nas quais superação e meritocracia despontam como soluções para sair da crise 

econômica. A hipótese central da pesquisa é que, em um cenário de recessão, a 

imprensa especializada usa casos de sucesso no mundo empresarial para romantizar a 

trajetória do empreendedor ao sucesso profissional. Esse incentivo à abertura do próprio 

negócio está inserido em um contexto de mudança estrutural no mercado de trabalho, 

que ocorre desde a década de 1970 impulsionada pelo aumento da flexibilidade do 

modelo de produção capitalista. Através da análise de conteúdo, aliada a observação de 

enquadramentos, identificamos pelo menos cinco categorias para as matérias com o 

objetivo de observar inclinações e contrastes às coberturas em torno do tema. As 

reportagens foram classificadas através de uma leitura flutuante e, posteriormente, 

separadas de acordo com o conteúdo, que, majoritariamente, descrevia o perfil desse 

novo empresário e os caminhos para a saída da recessão. Investigamos matérias dos três 

principais jornais de caráter nacional: Folha de S. Paulo, Estado de S. Paulo e O Globo. 

Os exemplos escolhidos foram selecionados do ano de 2017, quando entra em vigor a 

reforma trabalhista aprovada pelo ex-presidente Michel Temer (2016-2018). Os meios 

de comunicação são um dos principais organizadores e distribuidores de discursos para 

a sociedade. A partir de conceitos de Henri Lefebvre (1991) e Agnes Heller (2008), 

apontamos a mídia como uma importante ferramenta de orientação do cotidiano, local 

de construção e desconstrução de valores da sociedade, espécie de fio condutor da 

história. A mídia possui papel fundamental na formação dos discursos, por isso, mostra- 

se fundamental entender como o jornalismo econômico, neste caso em particular, 

mostra essas histórias que exaltam o individualismo e a superação do empresário e 

como conceitos ligados ao empreendedorismo e à meritocracia receberam mais espaço 

no noticiário econômico no Brasil, principalmente a partir da década de 1990 com a 

chegada de governos neoliberais. 

 

 

Palavras-chave: empreendedorismo; jornalismo; análise de conteúdo; enquadramento; 

mídia e cotidiano. 



ABSTRACT 

 
This text analyzes how the press describe the entrepreneur, based on stories in which 

overcoming and meritocracy emerge as solutions to overcome the economic crisis. The 

central hypothesis of the research is that, in a crash period, the midia uses success  

stories in the corporate world to romanticize the businessman track to professional 

success. This incentive to open the business itself is inserted in a context of structural 

change in the labor market, which has occurred since the 1970s, driven by the increased 

flexibility of the capitalist production model. Through content analysis, with the 

observation of framings, we identified categories for the articles to observe contrasts in 

the stories. The reports were classified through a fluctuating reading and separated 

according to the frames, which, mostly, described the profile of this new businessman 

and the ways out of the recession. We investigated articles from the three main national 

newspapers: Folha de S. Paulo, Estado de S. Paulo and O Globo. The chosen examples 

were selected from 2017, the year that changes in the labor market was approved by ex- 

president Michel Temer (2016-2018) comes into force. The media are one of the main 

organizers and distributors of speeches to society. Based on concepts by Henri Lefebvre 

(1991) and Agnes Heller (2008), we point to the media as an important tool for  

orienting everyday life, a place for the construction and deconstruction of society's 

values, a kind of guiding thread in history. The media has a fundamental role in the 

formation of speeches, therefore, it is essential to understand how economic journalism, 

in this particular case, shows these stories that exalt individualism and overcoming the 

businessman and how concepts related to entrepreneurship and meritocracy received 

more space in the economic news in Brazil, mainly from the 1990s with the arrival of 

liberal governments. 

 

 

Keywords: entrepreneurship; journalism; content analysis; newsframe; media. 
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Introdução 

 
“O jornalista é aliado importante da ambição, é o 

acendedor de lampiões das estrelas” 

Gay Talese 

 

 

Em 2015, logo após a reeleição da ex-presidente Dilma Rousseff (2010-2016), 

os jornais não perderam tempo nem pouparam espaço para destacar a crise econômica. 

Seria a pior recessão da História brasileira, de acordo com alguns economistas e 

veículos especializados. Naquele ano, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) calculou que o Produto Interno Bruto (PIB), que mede a soma de bens e 

serviços produzidos no país em determinado período de tempo, havia recuado 3,8%, na 

comparação com o ano anterior. Nesse ambiente de terra arrasada, contudo, havia quem 

tentasse se superar e vencer o “cenário desafiador”, usando a expressão da moda no 

mundo empresarial. Frequentemente, essa atitude positiva ante uma economia 

deteriorada era acompanhada de uma preposição: “apesar da crise…”. Apesar da crise 

econômica, empresários acreditavam que podiam derrotar o mau momento e, quem 

sabe, ter um final feliz e lucrativo. 

Naquele ano, acompanhei como repórter acompanhei por dentro o dia a dia de 

um dos principais jornais especializados no tema do país e recebia inúmeras histórias 

como essas. Parecia um contrassenso: como uma crise econômica tão grave, que fechou 

milhões de postos de trabalho, poderia proporcionar crescimento e realização a tantos 

empresários? Nossa hipótese inicial apontava que em um momento de crise, como 

aquele vivido pelos brasileiros em 2015, o empreendedorismo era indicado como 

solução para o período de corte nos empregos. Seria, portanto, uma solução individual à 

falta de trabalho e da suposta falta de capacidade do Estado de alavancar a economia. 

Inicialmente, esse incentivo ao empreendedorismo seria pontual, uma resposta 

a um problema conjuntural, portanto: a falta de emprego levaria a imprensa a adotar a 

ideia que a saída era abrir o próprio negócio. Ainda antes de iniciar esta pesquisa, com 

uma visão de jornalista inserido em uma redação de produção diária, percebia que a 

mídia especializada produz um discurso que transforma o empreendedor em herói, 
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principalmente em período de crise econômica, no qual o Estado costuma ser acusado 

de ineficiência e incapacidade de proporcionar o crescimento dos indicadores 

econômicos. Seria ele o homem que conseguiria reverter a situação desfavorável com 

trabalho próprio e competência. Nesta hipótese inicial, a partir dessas histórias de 

superação veiculadas na mídia, que servem de inspiração para outras pessoas, a cultura 

do negócio próprio, do eu-empresário, ganha cada vez mais espaço na vida social, 

ampliando o culto ao empreendedorismo. 

No entanto, se a crise econômica é tão aguda, como há tantos empresários e 

pequenos donos de negócios contando casos de sucesso? A questão é que, em geral, 

essas histórias encobrem outros problemas que não estão contados: os fracassos muito 

mais frequentes do que os sucessos, os dilemas, impasses e inseguranças para chefiar a 

própria empresa, os resultados incertos. Em outros casos, o sucesso é efêmero; não há, 

enfim, receita que sirva para todos os empresários igualmente. 

Nesse sentido, a mídia especializada ajuda a legitimar e popularizar essa  

cultura empreendedora. Ao contar esses casos, praticamente como se fossem regra, a 

imprensa tem papel fundamental na formação dessa cultura empresarial mais 

individualista, que exige menos Estado e mais esforço próprio, pensamento típico dos 

empresários norte-americanos. E é justamente esse dia a dia reportado em matérias e 

reportagens que retratam o mundo, o lugar privilegiado para essa investigação sobre o 

retrato desse empreendedor destacado no jornalismo. São as páginas de jornal, as 

edições das revistas e o brilho da TV que os grupos de poder disputam para repercutir 

suas ideias e reforçar esse modelo de produção capitalista individualista e flexível. 

A hipótese central desta dissertação é que a narrativa do mundo dos negócios 

no Brasil vem se aproximando das histórias norte-americanas que destacam o self-made 

man, termo que valoriza o individualismo e a ascensão social independentemente da 

ajuda de outros. As questões fundamentais que se colocam são como a mídia mostra 

essas histórias que exaltam a superação do chamado empreendedor, qual é o impacto 

que elas têm na formação do comportamento empresarial nacional e como conceitos 

ligados à meritocracia e ao empreendedorismo são retratados no noticiário econômico. 

O objetivo geral é analisar a construção da figura do empreendedor no jornalismo 

econômico brasileiro, estabelecendo relações com a história da imprensa, desde o início 

ligado ao liberalismo econômico e à ascensão burguesa. 
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Além disso, também surgem algumas questões específicas. Quais são as 

articulações entre o capitalismo e o crescimento da suposta solução do 

empreendedorismo para a crise econômica? O empreendedor busca caminhar ao lado da 

mídia, procura ser referendado e admirado por sua atuação profissional e seus feitos no 

mundo empresarial. Nos últimos anos, o termo empreendedor torna-se sinônimo de 

empresário, incluindo até pequenos donos de negócios ou aquele que se arrisca em um 

negócio próprio após perder o emprego no mercado de trabalho tradicional . Estampar 

páginas de revistas, jornais, sites e canais de televisão pode render prestígio para 

qualquer empresário e, à frente, se traduzir em outro tipo de ganho financeiro. Nesse 

sentido, o objetivo específico é mostrar como o jornalismo econômico retratou o 

empreendedor no ano de 2017 quando a nova legislação trabalhista entra em vigor, 

símbolo das mudanças nas relações de emprego em direção a uma jornada mais flexível 

e com menos direitos trabalhistas. 

A consolidação e a estruturação do jornalismo econômico como conhecemos 

hoje estão estreitamente ligados ao período da Ditadura Militar, entre 1964 e 1985. 

Aylé-Salassie Filgueiras Quintão (1987) mostra que essa editoria especializada começa 

a ganhar o contorno que tem atualmente a partir da década de 1960, como parte do 

desenvolvimento do capitalismo brasileiro e desempenhando um papel ideológico de 

legitimar os valores capitalistas. A partir de 1964, quando os quartéis tomam o poder 

com um golpe que derruba o ex-presidente João Goulart, há uma guinada à direita na 

política econômica e o redirecionamento da produção nacional. É nesse período também 

que as editorias de política perdem espaço nos jornais à medida que a repressão vai se 

tornando cada vez mais intensa. São dois fenômenos distintos que, juntos, fazem da 

produção de reportagem de fatos e temas de economia e finanças cara ao empresariado e 

ao governo militar. 

A cobertura da economia e de negócios sempre existiu na imprensa, mas seus 

textos estavam espalhados por outras editorias. Com o recrudescimento da censura, os 

jornais perdem liberdade no caderno de política e veem na economia, com certo 

incentivo do governo militar, uma saída para manter a cobertura e preencher os espaços 

diários das publicações. Os generais apoiavam essa iniciativa, pois queriam mostram os 

bons números do crescimento econômico baseado em endividamento e inflação, como 

demonstra Filgueiras Quintão (1987) no livro O Jornalismo Econômico no Brasil depois 

de 1964. 
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Portanto, a especialização da imprensa no segmento econômico em particular 

reforça o discurso do mercado financeiro, a partir de conceitos neoliberais. Com a 

derrocada do bloco comunista liderado pela União Soviética no fim da década de 1980 e 

a queda do Muro de Berlim em 1989, as versões neoliberais ganham ainda mais espaço 

no noticiário econômico. Inflação, crises cambiais e outras rupturas econômicas afetam 

diretamente o cotidiano das pessoas comuns. Mas é a versão de economistas liberais e 

de agentes ligados ao mercado financeiro que ganha a maior parte do noticiário 

econômico. A avaliação de Bernardo Kucinski (2007) é a de que o jornalismo 

econômico agiu como aliado dessa “campanha neoliberal”, alimentando nos jovens 

brasileiros o ideal do sucesso pessoal e a disseminação do desejo de possuir o próprio 

negócio. Contudo, trata-se não apenas do jornalismo econômico, obviamente. Além da 

imprensa tradicional, há outros veículos e cadernos especializados que surgiram nos 

últimos anos e dominam uma fatia cada vez mais representativa dessa engrenagem. 

Esses veículos influenciam na política, modificam opiniões, criam mitos e aspirações. 

Em 2017, o então presidente da República Michel Temer (2016-2018) assinou 

a lei que autorizava mudanças nas regras trabalhistas. O texto vinha sendo discutido 

pelo menos desde 2016, ano em que Temer assumiu a presidência da República após o 

impeachment de Dilma Rousseff. A reforma trabalhista foi um marco para a 

flexibilização do emprego e da redução dos direitos trabalhistas no país, o que abre 

portas para o aumento do trabalho por conta própria e, consequentemente, o chamado 

empreendedorismo. 

Assim, decidimos analisar reportagens e artigos de opinião publicados em 2017 

nos três principais jornais nacionais: Folha de S. Paulo, O Globo e Estado de S. Paulo. 

Em meio à discussão sobre as mudanças trabalhistas, entendemos que a imprensa 

recorreu a histórias de empresários para apontar uma saída a quem ficou sem espaço no 

mercado formal. Por meio da análise de conteúdo e de observação de enquadramentos, 

verificaremos como esses chamados empreendedores são retratados na grande mídia, e 

que trechos são ignorados nas publicações. A partir de uma leitura flutuante do 

noticiário econômico, optamos por esses três jornais, que concentram a maior parte da 

audiência entre os veículos impressos e digitais e, portanto, representariam os ideais da 

mídia hegemônica nacional. 
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Ainda enquanto repórter de economia, realizamos um levantamento inicial de 

matérias que estavam ligadas ao tema. Primeiramente, uma leitura sem a definição de 

uma metodologia ou enquadramento, tratava-se de uma busca exploratória do tema. 

Após essa primeira etapa, começamos a delimitar o corpus da pesquisa e selecionar as 

reportagens que serviam para nossa pesquisa. A partir de uma análise qualitativa de 

conteúdo, investigamos nesta dissertação matérias que retratam casos bem-sucedidos de 

empresários no meio da estagnação econômica e mostram os caminhos indicados por 

especialistas para sair da recessão. Analisamos também em que medida as reportagens 

alertam para os riscos e desafios de empreender, no sentido de abrir o próprio negócio, 

com poucos recursos e em um período de recessão. 

Inicialmente, realizamos uma busca simples pelo termo empreendedorismo no 

site desses três jornais, depois criamos categorias para reunir essas matérias de acordo 

com o conteúdo aparente. O pesquisador Murilo Soares (2009) entende que existem 

duas abordagens para análise de enquadramento, que adotamos de forma similar no 

estudo de caso: a indutiva e a dedutiva. Segundo o autor, pela análise indutiva as 

reportagens são estudadas sem uma grade prévia; pela análise dedutiva os 

enquadramentos são definidos previamente. Neste trabalho, decidimos pela análise 

indutiva justamente porque partimos de uma leitura flutuante, sem enquadramentos pré- 

definidos para as reportagens selecionadas do ano de 2017, quando começa a valer a 

reforma trabalhista implementada pelo governo Temer. O enquadramento é uma 

abordagem surgida nos Estados Unidos e que vem ganhando espaço na pesquisa 

brasileira desde a década de 1990 (SOARES, 2009). 

A escolha das matérias foi baseada na palavra-chave empreendedorismo. Após 

a leitura dos títulos e subtítulos das matérias daquele ano – foram mais de dois mil 

resultados – selecionamos 88 textos. Excluímos das pesquisas os textos que se repetiram 

nas buscas, reportagens que citavam o termo empreendedorismo, mas não se 

relacionavam com o campo mercado de trabalho, e matérias publicitárias, já que a 

intenção era analisar apenas o espaço editorial das publicações. 

O objetivo é fazer uma análise qualitativa desse conteúdo destacado para 

compreender além do significado aparente do texto. Não se trata aqui de chegar a uma 

conclusão definitiva, mas, sim, realizar um mapeamento de significados e iluminar a 
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discussão sobre a suposta solução empreendedora para o mercado de trabalho, 

percebendo o que está subentendido no fazer do jornalismo econômico brasileiro. 

No primeiro capítulo, com base na discussão teórica já realizada por Paula 

Puliti (2013) e Bernardo Kucinski (2007), descrevemos o percurso histórico do 

jornalismo econômico no Brasil e os confrontos na imprensa entre as duas principais 

escolas de pensamento econômico capitalista, os neoliberais e os neokeynesianos (ou 

desenvolvimentistas), para compreender o peso das fontes de informação na cobertura 

noticiosa. De forma simplificada, o economista Paul Singer (1989) explica que a  

política neoliberal prevê a desregulamentação e a liberação de mercados e preços, a 

abertura da economia ao comércio mundial, a privatização de empresas e serviços 

públicos, a redução do papel do Estado na economia e o corte nos gastos públicos. Já a 

política desenvolvimentista entende que o mercado é imperfeito e deve ser corrigido por 

meio de intervenções do Estado. Nelson Werneck Sodré (1999) mostra como as 

mudanças gráficas e editoriais ao longo o século 20 e a consolidação da imprensa como 

indústria contribuem para que a grande mídia, profissional e com estrutura empresarial 

consolidada, alinhe seu discurso ao mercado financeiro, ligado ao neoliberalismo. 

Em grande parte, ainda como hipótese secundária, acreditamos que o poder 

exercido por agentes de mercado financeiro e a estrutura preparada por esse mesmo 

grupo para lidar com a imprensa acabam fazendo com que a versão do próprio mercado 

seja mais publicada e fique em evidência. É o caso do incentivo ao empreendedorismo 

em detrimento da participação do Estado na economia. Daí os diversos  exemplos 

citados na mídia de superação de jovens pequenos empresários e de marcas que 

conseguiram atravessar o mau momento da economia, criando negócios prósperos e 

fazendo desse momento de crise uma oportunidade para mudar de vida a aumentar seus 

rendimentos. 

Ainda no primeiro capítulo, tratamos dos problemas de seleção das 

informações que são publicadas e do espaço que essas notícias terão no noticiário. A 

decisão de apurar, escrever e publicar uma reportagem passa por vários filtros. São 

chefes de redação, editores e os próprios repórteres, em diferentes etapas de produção, 

que escolhem o que entra e de que forma esse conteúdo será publicado. A teoria do 

gatekeeper joga luz sobre esse processo, mas, em um primeiro momento, não consegue 

estabelecer claramente quais são esses critérios – o que vem a ser delimitado um pouco 
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melhor depois, com novos estudos acerca desse tema. De alguma forma, contudo, as 

informações que conseguem romper essa barreira e virar notícia são parecidas de um 

veículo para o outro (WOLF, 2009). 

O gatekeeper, como estabelecido nos estudos da comunicação, é uma espécie 

de porteiro que autoriza ou não a passagem da informação para as páginas dos jornais 

ou os principais portais na internet, embora esse conceito tenha sido parcialmente 

revisto com o crescimento do alcance do jornalismo online e da difusão das informações 

pela internet, ampliando o número de vozes e modificando o impacto da tradicional 

grande mídia na audiência. 

As teorias do jornalismo também ajudam a compreender como ocorrem os 

processos de escolhas na redação para retratar o empreendedor. A questão é que essa 

seleção indica quais objetivos, mesmo que implícitos, a reportagem pretende alcançar e 

o público com quem deseja falar. De uma situação do cotidiano é possível obter vários 

ângulos diferentes, que acabam definindo como esse momento será visto e 

compreendido. No jornalismo, o enquadramento é dado a partir de um direcionamento 

desejado a uma matéria, sob a justificativa de dar mais inteligibilidade a esse texto. Para 

Mauro Porto (2001), a mídia privilegia interpretações hegemônicas da realidade. 

Ainda fora do campo da comunicação, Erving Goffman (1974) é considerado 

um dos precursores da discussão sobre enquadramento. Enquadramento, nesse caso, 

seria uma janela para responder o que está acontecendo naquele momento, um recorte 

que possibilita explicar um acontecimento. Os estudos de comunicação, contudo, 

atualizam esse conceito. Porto (2002) vai dizer que enquadramentos são importantes 

instrumentos de poder, no sentido que recortam e excluem visões da realidade. Quer 

dizer, as mudanças na CLT retiram direitos dos trabalhadores, mas a grande mídia em 

geral decide enquadrar os benefícios para os empresários. Entman (1993), por sua vez, 

estabelece que os enquadramentos são definidos pelo que omitem ou incluem; podem 

excluir explicações, recomendações ou definições e acabam direcionando o 

entendimento da audiência sobre determinado assunto. 

A jornalista Paula Puliti (2014) aponta que a mídia é uma das principais 

organizadoras e distribuidoras de discursos para a sociedade. É justamente a partir dessa 

circulação de conceitos que as pessoas organizam sua consciência sobre o cotidiano. É a 

partir desse ponto que começamos o segundo capítulo desta dissertação: quem é esse 
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empreendedor e com que contornos históricos essa figura é retratada na imprensa? A 

partir dos anos 1980 o neoliberalismo ganha força nas principais economias do mundo e 

isso se reflete no noticiário econômico brasileiro. A política econômica aqui passa ser 

cada vez mais privatista e o individualismo se torna mais evidente nas soluções 

apontadas por economistas e especialistas para as crises frequentes e cíclicas do 

capitalismo moderno. O resultado é o crescimento na produção de reportagens sobre 

empreendedorismo e meritocracia: os textos sugerem que basta o esforço pessoal para 

que o trabalhador alcance o sucesso. 

A discussão sobre as mudanças nas formas de trabalho é parte fundamental 

desta dissertação, a ser analisada ainda no segundo capítulo. A princípio, uma questão 

econômica discutida entre especialistas além do campo da comunicação, principalmente 

entre economistas que usam gráficos e fórmulas para tentar prever como essa redução 

dos direitos no mercado de trabalho vai impactar a vida das pessoas, empresas e 

governos. O tema da flexibilização das relações de emprego também perpassa a 

comunicação social. Nesse caso, foi preciso definir esse objeto em nossa área de 

pesquisa. O ponto de vista então é outro: como a mídia recorta e dá sentido a essas 

mudanças nas legislações e como isso interfere no campo em construção da mídia e 

cotidiano. 

O filósofo Henri Lefebvre (1991) vê o cotidiano como fio condutor da história. 

Através dele seria possível conhecer a realidade social do mundo, os conflitos entre o 

racional e o irracional, os problemas da produção, as questões da política econômica, 

onde acontece a vida vivida. É no cotidiano que os indivíduos constroem relações 

sociais e os valores do homem. 

Agnes Heller (2008) acredita que o cotidiano é um espaço privilegiado de 

manifestação de valores, que ao longo da história se constroem e se desconstroem, 

mudam de sentido a depender de cada período. O trabalho é um tema central na teoria 

do cotidiano de Heller, é a referência na divisão do tempo da vida das pessoas. Portanto, 

modificar as relações de trabalho é, consequentemente, mudar a divisão do tempo do 

cotidiano. Sociedade, trabalho e tempo formam a estrutura da vida cotidiana, de acordo 

com a filósofa. 

Principalmente a partir da década de 1980, quando governos neoliberais 

chegam ao poder nos Estados Unidos e no Reino Unido, esse modelo de política 
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econômica que prega a privatização e a redução do Estado, de acordo com Luiz Carlos 

Bresser Pereira (1990), ganha cada vez mais espaço e carrega junto o processo de 

desmobilização do Estado de bem-estar. Isso acaba valorizando o indivíduo autônomo 

que, embora desassistido por governos, seria mesmo assim capaz de gerir a si mesmo e 

estaria apto a sobreviver às oscilações do mercado. Portanto, o crescimento profissional 

impulsionado exclusivamente pelo esforço próprio, sem ajuda de ninguém, livre das 

amarras do Estado torna-se um dos valores desta época. Trataremos disso com mais 

profundidade no segundo capítulo. 

Esse novo modelo provocou mudanças nas formas de trabalho, agora mais 

flexíveis, menos organizadas em pirâmides e hierarquias claras e mais pensadas em 

redes. Para Richard Sennett (2015) esse é um dos principais pontos deste período: além 

das novas tecnologias, a organização do tempo do trabalho é outro completamente 

diferente. As barreiras que separavam casa e trabalho se diluem. Isso quer dizer que o 

novo empreendedor estará sempre trabalhando, e esse é um problema destacado pelos 

especialistas ouvidos nas reportagens analisadas: para vencer é preciso muito trabalho – 

destaque para o muito. O mérito é do empreendedor, individual apenas. 

As mudanças na sociedade não ocorrem apenas nas relações de trabalho; 

cultura e estilo de vida também se modificam na sociedade pós-moderna. Os objetivos e 

desejos na carreira são outros, os jovens de hoje não procuram o mesmo que seus pais 

queriam. Se antes havia procura por estabilidade no emprego, se tudo desse certo um 

mesmo trabalho que garantisse previsibilidade até a aposentadoria, agora a busca é 

outra. O filósofo Zygmunt Bauman (1998) indica que homens e mulheres trocaram a 

segurança individual pela procura da felicidade e da liberdade, aceitando aumento da 

flexibilidade e instabilidade no mercado de trabalho. Bauman (2001) aponta para o fim 

do emprego como conhecido até há pouco tempo, substituído por contratos de curto 

prazo, por jornada, sem benefícios previdenciários. “A vida de trabalho está saturada de 

incertezas” (BAUMAN, 2001, p. 185). 

Em Igualdade e Meritocracia: A Ética do Desempenho nas Sociedades 

Modernas (2003), Lívia Barbosa define meritocracia “como um conjunto de valores que 

postula que as posições dos indivíduos na sociedade devem ser consequência do mérito 

de cada um. Ou seja, do reconhecimento público da qualidade das realizações 

individuais” (BARBOSA, 2003, p. 22). Essa é uma visão que vai pautar a sociedade 
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norte-americana e será o guia para a consolidação do chamado mito do self-made man, 

figura popular na literatura e no cinema e que rendeu diversas biografias nos Estados 

Unidos. Em certa medida, o conceito de meritocracia estabelece que o sucesso depende 

de fatores individuais, o que é incorporado também no discurso de incentivo ao 

empreendedorismo. 

Acreditamos que a mídia especializada ajuda a legitimar e popularizar essa 

cultura empreendedora. Empresas e empresários precisam se posicionar no mercado em 

que concorrem. E cada vez mais essa luta por espaço na mídia passa por mais linhas na 

imprensa, sempre com histórias de superação e resiliência. Na teoria da hegemonia, 

criada por Lênin e amplamente discutida pelo italiano Antônio Gramsci, a imprensa é 

um dos aparelhos ideológicos do Estado, segundo conceito do francês Louis Althusser, 

que age concretamente na dominação ideológica. Dênis de Moraes (2013) vê a imprensa 

como “caixas de ressonância” de posições hegemônicas. 

No terceiro capítulo e última parte desta dissertação vamos a campo analisar 

casos de sucesso contados na imprensa econômica, sob a luz de conceitos de mídia e 

hegemonia estudados por Dênis de Moraes (2010 e 2019) e Ignácio Ramonet (2010). A 

partir dos conceitos desenvolvidos por Gramsci e Althusser, os dois apontam a imprensa 

como um dos aparelhos ideológicos do Estado. Os grandes e tradicionais veículos de 

comunicação já não possuem o mesmo poder que antes, afirma Dênis de Moraes (2019) 

– apesar de ainda deter enorme influência junto à população. Na prática, a internet e um 

crescente ecossistema digital roubaram parte desse papel dos meios tradicionais, mas 

certamente menor que o espaço ocupado pela grande mídia. 

A questão, aponta Moraes, é verificar “como a estrutura empresarial da mídia 

orienta suas máquinas de elaboração simbólicas para disseminar concepções de mundo 

afinadas com o mantra do consumismo e dos valores que regem a lógica do capital” 

(MORAES, 2019, p. 10). Nesse sentido, pressupõe-se que o jornalismo econômico 

estaria a serviço da ideologia capitalista. Haveria, portanto, um distanciamento entre os 

desejos da sociedade e os interesses da burguesia dominante. “Os aparelhos de 

hegemonia atuam como difusores e sustentáculos de concepções particulares de mundo, 

que almejam legitimar-se na sociedade civil” (MORAES, 2010, p. 59). 

Ainda no terceiro capítulo, a partir da leitura dos jornais já destacados, 

percebemos um crescimento na veiculação das palavras “empreendedorismo” e 



11  

“meritocracia”, que carregam sentidos importantes para nossa análise. Esses dois 

verbetes são o início de uma investigação que apura como o jornalismo valoriza cada 

vez mais essa saída individual para a crise do mercado de trabalho, uma solução que é 

classificada por especialistas como empreendedorismo e dependeria, para dar certo, 

exclusivamente da meritocracia. 

A principal contribuição desta dissertação, portanto, é apontar, criticamente, a 

influência do poder hegemônico na formulação das pautas no jornalismo. Neste 

trabalho, especificamente nas matérias voltadas ao mercado de trabalho, que sofre 

impactos diretos do novo modelo de produção flexível. Em vez de sugerir alternativas e 

fazer críticas a declarações oficiais e de fontes de mercado, o jornalismo econômico, 

especialmente, adota esse discurso e contribui para o avanço dessa agenda liberal. Nesse 

sentido, acreditamos que nosso trabalho ilumina um debate que está na pauta pública 

atual, tendo em vista que as relações trabalhistas são fundamentais na construção da 

sociedade capitalista. 

O objetivo é mostrar como interesses de determinados grupos sociais são, 

possivelmente, travestidos de interesse público, sob o véu da objetividade jornalística e 

da tecnicidade da economia. O problema, como sublinha a economista Laura Carvalho 

(2018), é que nos jornais está uma versão aparentemente técnica, que rejeita políticas do 

Estado para ampliar direitos e o bem-estar social, mas cria outra forma de sujeição, 

alinhada aos atuais interesses do mercado financeiro, que incentiva o individualismo e 

rejeita a participação do Estado na economia como principal produtor do bem-estar 

social. 
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1. Breve trajetória do jornalismo econômico no Brasil 

 
Na década de 1950, o jornalismo brasileiro se consolida como empresa e 

reformas editorias e gráficas dão o formato aos diários como atualmente ainda circulam 

no país. Essas alterações afetam o jornalismo econômico, que ganha mais espaço e uma 

editoria fixa nas publicações. Além disso, o período da Ditadura Militar, entre 1964 e 

1985, com a censura ao noticiário político, contribuiu para a consolidação dessa 

especialização mais ou menos do jeito que conhecemos hoje. Desde o século 12, quando 

a imprensa nasce na Europa, informações que podem influenciar nas trocas comerciais 

são publicadas nos jornais. Em parte, a origem do jornalismo está relacionada à 

necessidade de circulação de informações sobre fatos políticos, climáticos e da 

economia que, no fim das contas, poderia impactar o cotidiano das pessoas comuns, no 

dia a dia das comunidades. 

Como aponta a jornalista Suely Caldas (2003), não há jornal que tenha existido 

sem publicar fatos econômicos, mas um noticiário especializado e organizado na área é 

relativamente recente no país. O objetivo aqui é mostrar como o desenvolvimento da 

imprensa moderna e dos jornais como empresa, no Brasil, vai contribuir para o 

fortalecimento do discurso liberal – ou neoliberal. Nesse sentido, decidimos analisar 

especificamente o jornalismo econômico produzido na grande imprensa após a reforma 

por que passaram as publicações, período que o historiador Nelson Werneck Sodré 

(1999) classifica como o da imprensa industrial, ou empresarial. 

Ainda antes dessa fase, gazetas, folhas e pasquins eram criados para defender 

interesses específicos, praticamente todos ligados à política, mas muitos deles não se 

consolidaram como empresa. O problema é que, sem organização financeira, duravam 

um breve período e morriam pouco tempo depois. Em geral, eram publicações sem 

periodicidade definida, com pouca estrutura e capacidade financeira. No início, avalia 

Ciro Marcondes Filho (2000), a imprensa era partidária e os jornalistas eram 

literalmente políticos que usavam os jornais como seus porta-vozes. “Com o tempo, o 

jornalismo vai deixando de ser um instrumento dos políticos para ser uma força política 

autônoma” (MARCONDES FILHO, p. 12, 2000). 

Desde o final do século 19 os jornais brasileiros publicavam colunas quase 

diárias com temas prioritariamente econômicos. Eram seções tímidas, desorganizadas 

nas páginas das publicações e que se voltavam basicamente à principal atividade 
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econômica brasileira, que naquela época era a exportação do café, em especial, e de 

outros produtos agrícolas. 

Ainda na primeira metade do século 19, em 1826, o Jornal do Commercio é 

criado poucos anos depois da chegada da Família Real, em 1808, no Rio de Janeiro. 

Pelo menos no título, é uma das primeiras publicações especializadas do país. Na 

prática, porém, a política era o assunto mais destacado naquelas páginas. O impasse 

político provocado pelas oligarquias monarquistas que não pretendiam largar o poder 

ganhava mais linhas que os problemas da economia, apesar de na época o país viver 

apertado pela carga tributária e as restrições à indústria (SODRÉ, 1999). 

Na avaliação do jornalista Aylê-Selassié Figueiras Quintão (1987), o Jornal do 

Commercio, distribuído em várias capitais na década de 1950 pelo grupo Diários 

Associados, mantinha “apenas uma linha de sobriedade editorial com  defesas 

esporádica dos segmentos econômicos” (QUINTÃO, 1987, p. 48). Quer dizer, era um 

diário com notícias sobre a cidade e os mais variados assuntos como tantos impressos 

naquele período, cobrindo inclusive Esporte e Polícia. Noticiava mais generalidades que 

qualquer outro assunto, também segundo Quintão. 

Embora ainda sem a força de atualmente, as informações econômicas recebiam 

cada vez mais atenção dos jornalistas. Desde o final do século 19, já havia publicação 

praticamente diária de colunas de opinião em diferentes jornais com temas 

prioritariamente econômicos, ressalta Caldas (2003). Uma delas, na segunda década do 

século 20, era assinada por Cincinato Braga e publicada pelo Estado de S. Paulo. 

Chamada “Magnos problemas econômicos”, era veiculada praticamente todos os dias e 

teve alguma repercussão à época. Com temas variados, os textos destacavam desde a 

irritação do colunista com a política – principalmente a paulista – até quebras de safra e 

redução do preço do café no noroeste de São Paulo, ainda naquele período o mais 

poderoso motor da economia brasileira. A questão é que esses textos recebiam pouco 

destaque e não tinham um lugar fixo no jornal, os textos espalhavam-se pelas páginas 

sem que houvesse uma referência para o leitor. 

Em um país que passava por profundas mudanças políticas e crises entre as 

oligarquias que controlavam a produção, o comércio e a política nacional, as 

informações sobre economia do país ficavam em segundo plano. Na história do 

jornalismo econômico, há outros colunistas que se restringiam a compor o diário, sem 
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grande alarde nas páginas. Em geral, avalia Quintão (1987), esse tipo de cobertura 

limitava-se a pequenas notas espalhadas pelo jornal ou artigos isolados que raramente 

recebiam mais destaque que as informações políticas, estas sim o grande assunto. Essas 

páginas ligadas a assuntos econômicos tratavam de questões específicas a um grupo 

pequeno de produtores ou comerciantes. As notas, na maior parte das vezes, vinham de 

fontes oficiais como o Ministério da Fazenda ou câmaras setoriais, com o principal 

objetivo de cultivar os próprios interesses, ainda de acordo com Quintão (1987). 

 
 

1.1. A influência da ascensão capitalista no jornalismo econômico 

 
A passagem do século 19 para o 20 marca também a virada da economia 

brasileira, até então pré-capitalista, para um período de ascensão da burguesia nacional, 

acredita Nelson Werneck Sodré (1999). Os reflexos na imprensa são diretos. Os jornais 

aos poucos se consolidam como defensores da liberdade econômica e do capitalismo, ao 

mesmo tempo em que iniciam a estrutura de uma imprensa profissional, com 

organização empresarial e produção industrial de notícias. Significa que a imprensa 

precisa se desvincular da ligação direta com políticos; ou seja, torna-se necessário 

separar a empresa do jornalismo panfletário. Esse distanciamento, contudo, não ocorre 

de forma rápida e sem traumas. 

A ascensão burguesa acompanha, necessariamente, o lento 

desenvolvimento das relações capitalistas no país e sofre tortuoso 

processo, que nada tem de contínuo ou harmonioso. Ao mesmo  

tempo, padece da normal antecipação do econômico sobre o político, 

isto é, sofre os reflexos de uma burguesia economicamente 

ascensional, embora sem continuidade, mas ainda politicamente débil. 

Essa disparidade, marcada por defasagem, define-se no problema 

essencial, que é o problema do poder (SODRÉ, 1999, p. 276). 

 
O jornalismo como conhecemos atualmente é o retrato do espírito moderno, 

descreve Ciro Marcondes Filho (2000). É filho direto da Revolução Francesa, 

principalmente, e das outras revoluções burguesas ocorridas na Inglaterra e Estados 

Unidos nos séculos 18 e 19. Portanto, o jornalismo representa a razão sobre o 

obscurantismo, ao mesmo tempo crítica e confiança no progresso da sociedade. 

Na Europa, contudo, historiadores da imprensa já anotavam registros de 

publicações na primeira metade do século 17. Mesmo nas principais economias do 

mundo, como a França e a Inglaterra, os pesquisadores europeus Pierre Albert e 
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Fernand Terrou (1990) avaliam que a imprensa ainda não havia adquirido sua 

importância definitiva. 

Foi preciso esperar a aceleração da marcha do mundo, e muito 

particularmente os periódicos revolucionários, para que a importância 

dos acontecimentos que se precipitaram e a intensa curiosidade que a 

provocavam num público cada vez maior dessem enfim à imprensa a 

possibilidade de conquistar, tanto na vida social como no jogo das 

forças políticas, seu lugar de primeiro plano (ALBERT e TERROU, 

1990, p. 12,). 

 
Embora a tecnologia de tipos móveis inventada por Johannes Gutenberg tenha 

ocorrido no século 15, isso não significou que todas as condições para a evolução do 

jornalismo estivessem postas. A prensa de Gutenberg era uma condição necessária, mas 

não suficiente para transformar as antigas informações que circulavam em publicações 

feitas à mão no jornalismo como o conhecemos hoje. 

A consolidação da sociedade burguesa e a evolução do capitalismo criaram as 

bases para a urbanização das cidades, onde vai nascer a imprensa moderna. Pelas 

estradas e ferrovias que os comerciantes trocavam riquezas também passava o jornal, 

esse “arquivo do cotidiano” (SODRÉ, p. 4, 1999). O historiador brasileiro Nelson 

Werneck Sodré (1999) aponta que a imprensa nasceu por causa e a partir do 

desenvolvimento da sociedade capitalista. Guiada por regras gerais do capitalismo em 

relação a suas formas de produção e de circulação, a imprensa contribui para a unidade 

e a uniformidade das massas e indivíduos. “Logo a grande imprensa capitalista 

compreendeu, também, que é possível orientar a opinião através do fluxo de notícias” 

(SODRÉ, p. 4, 1999). 

No caso do Brasil, a imprensa demorou a se consolidar porque o capitalismo 

tardou a fincar raízes nas terras que serviam apenas aos interesses da monarquia 

portuguesa e ao seu grupo de capitães hereditários. Somente após a Proclamação da 

República, em 1889, a imprensa brasileira inicia sua fase empresarial – ou industrial, 

como classifica Sodré (1999) no essencial livro História da Imprensa no Brasil. Isso 

quer dizer que os jornais deixam de ser iniciativas efêmeras, liderados por poucos 

inexperientes e corajosos jornalistas, e passam a se servir de estruturas maiores, com 

administração profissional em busca de patrocínios para fazer o negócio de notícias 

rentável. Ou seja, a partir daí “vendia-se informação como se vendia qualquer outra 
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mercadoria. E a sociedade urbana necessitava de informação para tudo, desde o trabalho 

até a diversão” (SODRÉ, 1999, p. 275). 

Ainda no início do século 20, depois da Proclamação da República e o fim da 

escravidão, de acordo com Quintão (1987), os maiores jornais do país ensaiaram 

publicações voltadas à especialização da cobertura econômica. Para ele, porém, são 

casos isolados. Um desses cadernos especiais é o Suplemento Comercial e Industrial, 

um caderno semanal com 12 páginas no jornal O Estado de S. Paulo, com circulação 

regular. Foi esse mesmo jornal que já havia trazido da França colunistas como Gilles 

Lapouge e Roberto Appy. Os dois se tornariam algumas das vozes mais respeitadas nas 

discussões da política econômica brasileira, escrevendo por décadas no diário paulista. 

Lapouge e Appy deram cara às colunas de opinião nos cadernos de economia como 

atualmente ainda conhecemos. 

Outras empreitadas, entre elas a Folha de S. Paulo que destacou redatores para 

escrever sobre economia, e o Última Hora, fundado no Rio de Janeiro por Samuel 

Weiner, baseavam suas coberturas em análises feitas por colunistas, dando menos peso 

à reportagem. 

Observa-se, então, que o jornalismo econômico praticado até a metade 

da década de 50 é representado principalmente pelo colunismo – 

jornalismo mais analítico que noticioso – e ocupa um reduzido espaço 

nas páginas dos jornais. Num primeiro momento é exercido por 

estrangeiros especializados em economia internacional e, em seguida, 

por brasileiros também com formação acadêmica, mas que não têm no 

jornalismo sua principal atividade profissional (QUINTÃO, 1987, p. 

51). 

 
A pesquisadora e jornalista Paula Puliti (2013) nota que o jornalismo 

econômico ganhou importância ao longo da história da imprensa. À medida que o país 

se torna menos agrário e inicia seu processo de industrialização, já a partir da década de 

1950, começa a praticar um jornalismo mais voltado a temas econômicos para além da 

agricultura e pecuária. Como já havia ocorrido antes – e se repetiria depois – a evolução 

dos temas se dá a partir de uma reorganização da ordem capitalista. Nesse período, há a 

consolidação de multinacionais estrangeiras e de grandes bancos internacionais em 

território brasileiro (PULITI, 2013). Antes disso, havia apenas iniciativas que fugiam à 

regra. Um ponto fora da curva da história da imprensa especializada em economia é a 

Gazeta Mercantil, criada ainda em 1920 como boletim diário econômico e financeiro 
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em São Paulo. Ainda na visão de Paula Puliti (2013), esse jornal de negócios desperta  

os grandes jornais para o valor da informação econômica. 

Nesse contexto, os principais jornais do país promovem transformações 

editoriais e visuais. Nilson Lage (2014) aponta como carro-chefe da evolução ocorrida 

no jornalismo brasileiro a importação do lide, um modelo de texto que já estava em uso 

nos Estados Unidos desde o início do século. No bojo dessas mudanças, reportagens e 

colunas de opinião passaram a ser diferenciadas, assim como editorias especializadas 

conquistaram espaço nas paginações. Flávia Clemente (2015), em sua tese  de 

doutorado, também destaca essa mudança de organização e editoração, assuntos 

relacionados passavam a ter suas próprias linhas para melhor organização do conteúdo e 

facilitar a leitura. Uma dessas editorias criadas foi a de Economia. 

Houve, portanto, uma modificação profunda no modo como o 

jornalismo passou a ser feito. O relato direto dos fatos substituiu a 

subjetividade e a emoção nos textos. Na década de 1950, em 

consequência destas transformações, as opiniões começaram a se 

restringir a espaços gráficos específicos nas páginas dos jornais, 

demarcados claramente para o leitor. Em pouco tempo cerca de uma 

década, o noticiário foi dominado por esta nova forma de escrever, 

voltada para uniformizar o texto, a qual facilitou aspectos  da 

produção, mas também legitimou o domínio discursivo do jornalismo 

como diferenciado de outros, tais como literários, oficiais, amadores, 

educacionais. (CLEMENTE, 2015, p. 13) 

 
Sidnei Basile (2002), um dos mais conhecidos jornalistas de sua época, escreve 

que o jornalismo econômico moderno, no estilo que o conhecemos hoje, se constrói a 

partir da década de 1960 e um fator fundamental para isso é a morte de Assis 

Chateaubriand. Empresário conhecido por suas atitudes pouco ortodoxas, num 

expediente que usava chantagem e ameaças para obter vantagens, Chateaubriand era 

dono do Diários Associados, maior conglomerado de comunicação da primeira metade 

do século 20. Entre suas ações polêmicas estava usar seu poder para achacar 

concorrentes e ganhar benefícios do Estado. A morte de Chatô em 1968 abriu portas 

para outro fazer jornalístico, mais independente e menos ligado às relações pouco 

transparentes com governos, destaca Basile (2002). 

Se a história da imprensa e do jornalismo econômico se mistura, foi a partir da 

década de 1960 que esse tipo de reportagem ganhou força e organização dentro das 

redações brasileiras. Após 1964, quando os quartéis tomam o poder com um golpe que 

derruba o ex-presidente João Goulart, há uma guinada à direita na política econômica e 
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redirecionamento da produção nacional. É nesse período também que as editorias de 

política perdem espaço nos jornais à medida que a repressão vai se tornando cada vez 

mais intensa. São dois fenômenos distintos que, juntos, produzem uma cobertura de 

fatos e temas de economia e finanças bem vista por parte do empresariado, 

principalmente aos donos do capital produtivo e financeiro do país. 

 

1.2. A consolidação do jornalismo econômico na Ditadura Militar 

 
A política econômica adotada pelo governo militar dá resultados para a elite: o 

Produto Interno Bruto (PIB) cresce a taxas nunca antes vistas. O chamado “Milagre 

Brasileiro” fazia o “bolo” crescer. O bolo, nesse caso, era a renda nacional, que nas 

palavras do então ministro da Fazenda Antônio Delfim Netto seria necessário que 

crescesse ainda mais antes de começar a ser repartido entre os mais pobres. Na prática,  

o que ocorreu foi a intensificação da concentração de renda: os mais ricos ficaram com 

uma parte ainda maior do PIB nacional, deixando uma proporção pequena para os 

pobres. O jornalismo econômico, portanto, ganha espaço justamente para reforçar as 

novas diretrizes econômicas. Naquele período sob Delfim Netto, na prática, o que 

acontecia era a concentração de renda. Os donos do capital ganhavam a maior parte das 

fatias desse bolo crescido, enquanto para os trabalhadores mais pobres a determinação 

era esperar o bolo crescer mais para dividi-lo. A repartição dos ganhos do milagre 

econômico, pelo menos no período de governo militar, não aconteceu de fato, como 

indicam dados oficiais sobre concentração de renda no país. Para o professor João 

Batista de Abreu Jr. (2000), as matérias dos jornais serviram apenas para reforçar as 

ideias do governo militar e do poder estabelecido. 

A relação entre empresários que apoiavam o governo militar e os generais 

nunca foi bem esclarecida pela imprensa. A Operação Bandeirante (Oban) foi uma das 

ações mais ferozes e conhecidas de combate a guerrilheiros que lutavam contra  o 

regime e recebiam vultosos recursos desses empresários. Anos depois, alguns deles 

seriam homenageados pela revista Exame, em uma reportagem publicada na  edicação 

de dezembro de 1999, como “os homens que construíram o capitalismo brasileiro neste 

século”. No fim do século 20, a publicação ranqueou os 20 maiores empresários, após 

realizar levantamento em diferentes setores, para saber quem eram os maiores 

empreendedores brasileiros do século passado. A questão era simples: “quais os homens 

que fizeram a diferença na construção e na reconstrução do capitalismo nacional?”. 
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O jornalista Elio Gaspari (2014) lista o grupo que liderava os pedidos por 

dinheiro durante a ditadura com Delfim Netto, o chefe da economia durante o governo 

militar, que articulava entre militares e banqueiros, oferecendo jantares para o grupo. “A 

banca achegou-se no segundo semestre de 1969, reunida com Delfim num almoço no 

palacete do clube São Paulo, velha casa de dona Veridiana Prado. O encontro foi 

organizado por Gastão Vidigal, dono do Mercantil de São Paulo” (GASPARI, 2014, p. 

64). A Oban surge em um período no qual o aparato de repressão e a Polícia Militar já 

não davam mais conta de combater a crescente guerrilha urbana que lutava contra o 

regime militar. Principalmente depois da publicação do Ato Institucional nº 5 (AI 5), a 

cidade de São Paulo em especial passou a ser palco de inúmeras ações desses grupos 

armados. Entre os ataques mais temidos – e que deviam ser combatidos – estavam os 

roubos a bancos, que serviam para financiar as ações da luta armada. 

Vencidas as dúvidas hierárquicas com a estrutura de repressão que já havia e 

em um cenário de recrudescimento da chamada Linha Dura (grupo de militares radicais 

que defendiam o endurecimento do regime), foi montada em 1969 a Operação 

Bandeirante em São Paulo, liderada pelo governo de São Paulo e apoiada pelas forças 

policiais do estado e do Exército. Sem dotação orçamentária oficial, a Oban surge como 

uma operação de combate a organizações que faziam oposição política ao regime militar 

na área da Grande São Paulo, então foco da atuação dos guerrilheiros armados que 

atuavam em grandes cidades brasileiras. A questão passou a ser como financiar a nova 

estrutura. Aparentemente o governo em Brasília não se opunha à implementação da 

Oban, mas tinha restrições em relação a mandar recursos para essa iniciativa. Começou 

então uma busca por recursos no setor repressivo, a ideia foi buscar dinheiro no setor 

privado. Na linha de frente da força-tarefa para financiar a Oban e a reestruturação da 

polícia em São Paulo estava o ministro da Fazenda, Antônio Delfim Netto, um professor 

da Universidade de São Paulo (USP) que gozava de prestígio entre empresários, 

banqueiros e políticos. 

O jornalista Elio Gaspari (2014) detalha como o patronato arrecadava recursos 

entre seus pares para arrecadar fundos de combate à guerrilha. A sede das reuniões era a 

Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp). “A Ford e a Volkswagen forneciam 

carros, a Ultragaz emprestava caminhões e a Supergel abastecia a carceragem da Rua 

Tutoia com refeições congeladas” (GASPARI, 2014, p. 64). Ainda segundo o autor, a 
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Oban foi o embrião do DOI-CODI (Destacamento de Operações e Informação do 

Centro de Operações de Defesa Interna). 

O cenário era esse: por um lado crescia a repressão a grupos que combatiam a 

Ditadura Militar e a informações que colocavam em dúvida o governo; do outro, 

empresários apoiavam o regime que os beneficiava com políticas econômicas. Com o 

recrudescimento da censura, os jornais perdem liberdade e pautas na editoria de política. 

Quer dizer, a repressão que sufocava outras editorias acabou dando mais espaço para o 

jornalismo econômico, espaço que servia aos interesses dos generais. 

Os principais líderes se exilaram ou caíram na clandestinidade e as leis de 

exceção retiraram do Congresso a capacidade de questionar as ações do Poder 

Executivo, principalmente após o Ato Institucional nº 5, decretado pelo  presidente 

Costa e Silva, no dia 13 de dezembro de 1968. Com o crescimento da economia e o 

boom que atingiu as bolsas de valores do Rio de Janeiro e de São Paulo, em 1971, os 

grandes jornais viram no noticiário econômico uma saída para preencher a cobertura 

diária. Cobertura essa que era incentivada pelos generais que queriam mostrar os bons 

números do crescimento econômico. Assim, segundo Quintão (1987) nasce e se 

consolida o jornalismo econômico, sob a batuta da burguesia. 

O jornalismo econômico vem no bojo de alterações estruturais 

ocorridas na imprensa brasileira e desempenhará um papel não apenas 

de informante e analista dos negócios econômicos e financeiros, mas 

vai agir ainda como aliciador da consciência nacional e viabilizador, 

como tal, de uma rápida e segura reprodução do capital (QUINTÃO, 

1987, p. 13). 

 

Nesse contexto, surgem as primeiras revistas especializadas. Criada em 1967, a 

Exame, da editora Abril, é até hoje a principal revista de economia e negócios do país. 

Atualmente, são cerca de 80 mil exemplares e 15 milhões de visitantes ao site por mês 

segundo dados da editora no fim de 2019. Exame adota discursos ligados ao 

neoliberalismo, como a redução do estado e o incentivo ao empreendedorismo, tema 

desta dissertação. A publicação surge em um contexto de fortalecimento do jornalismo 

econômico no país, a partir da década de 1960. Adotando o conceito de Aylé-Salassie 

Filgueiras Quintão (1987), “o Jornalismo Econômico é entendido aqui como a prática  

da difusão e análise de fatos, temas e fenômenos relacionados com a economia e 

finanças através dos meios de comunicação” (QUINTÃO, 1987, p. 26). 
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Como parte do desenvolvimento do capitalismo brasileiro e desempenhando 

um papel ideológico de legitimar os valores capitalistas, o Jornalismo Econômico 

cresce, frisa Quintão (1987). Não havia espaço para outro tipo de cobertura, já que os 

militares acompanhavam de perto o que a imprensa publicava. Mas também havia uma 

íntima relação ideológica entre o jornalismo econômico e os empresários: ambos 

procuravam fortalecer o capitalismo brasileiro que ganhava um desenvolvimento 

diferente do que vinha sendo praticado antes do governo militar. Nesse sentido, os 

meios de comunicação de massa acabam desempenhando papel legitimador dessa 

apropriação capitalista, ainda segundo o autor. 

Ao longo do tempo, a linguagem e o conteúdo também mudam. Durante o 

regime militar, quando a inflação disparava e as famílias sofriam com os reajustes 

praticamente diários nas prateleiras dos supermercados, o Jornalismo de Serviços
1
, 

voltado para o dia a dia do cidadão, ganhava destaque. As crises externas e a inflação 

alta no fim do período militar são assuntos centrais do noticiário econômico, aponta 

Puliti (2013). Essa cobertura de serviços muda após o fim da Guerra Fria, com a vitória 

da tese neoliberal no cenário internacional, sobre o ideário de esquerda na figura do 

comunismo real dos soviéticos. 

Com o colapso da economia soviética, planificada e estatal, deu-se a 

vitória ideológica da tese neoliberal, que sacrifica o princípio da 

solidariedade social no altar de uma suposta eficiência econômica. Foi 

decisivo o jornalismo como linha auxiliar na campanha neoliberal dos 

anos 90 pelo desmonte do Estado social-democrata, na sedução dos 

jovens ao ideal do sucesso pessoal, na disseminação da nova utopia 

das classes médias: a de possuir o próprio negócio (KUCINSKI, 2007, 

p.14). 

 
Assim, os problemas do cotidiano da maior parte dos trabalhos dá espaço a 

questões de empresários no mundo financeiro. O olhar sobre a economia é deslocado: 

em vez de a inflação ser analisada sob a ótica da corrosão salarial, por exemplo, se 

transforma em um índice que garante ganhos aos títulos no mercado financeiro, aponta 

Bernardo Kucinski (2010). 

 

 

 

 

 

1
 É a especialização do jornalismo que busca fornecer informações de utilidade imediata, como 

vagas de empregos, concursos públicos, imóveis e mercado imobiliário, exercício da cidadania e 

serviços públicos, entre outros. 
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1.3. A financeirização do jornalismo econômico 

 
A partir da década de 1990, o noticiário econômico ganha forte viés financeiro. 

Bolsa de valores, superávit, déficit, risco-país e outros termos se tornam assuntos 

predominantes na editoria. Um fator importante nessa mudança de rumo, segundo Paula 

Puliti (2013), é a profissionalização dos setores de comunicação de instituições 

financeiras, que começaram a contratar assessorias de imprensa e a fornecer estudos e 

projeções para clientes e jornalistas. 

Uma vez controlados os preços, o noticiário passou a enfatizar 

aspectos mais ideológicos do neoliberalismo, como mudanças nas 

políticas monetária e fiscal. Naquele momento, o apoio da imprensa 

seria fundamental para legitimar questões ideológicas, como a 

redução do papel do Estado na economia, com privatizações, 

abertura comercial, financeira, juros altos e câmbio flutuante 

(PULITI, 2013, p. 46). 

 

O maior espaço concedido ao mercado financeiro nas páginas dos jornais, por 

outro lado, significa que a economia popular perde espaço nos cadernos de economia. 

No fim das contas, o jornalismo econômico fica um pouco mais distante do dia a dia das 

famílias. Temas como mercado de trabalho, produção industrial, inflação e direito do 

consumidor, vendas do comércio e o volume de serviços prestados, por exemplo, se não 

abordados dentro da ótica monetarista regida pelo binômio inflação/juros, perderam 

importância (PULITI, 2010). 

A maior sofisticação do mercado financeiro mudou a linguagem das matérias. 

Passou a haver, ainda timidamente a partir da década de 1970 e com maior exposição 

depois de 1990, com a primeira eleição democrática após o período militar, o que Paula 

Puliti (2013) classifica como “financeirização do noticiário”. A chegada de Fernando 

Collor de Mello à presidência da República, em março de 1990, também proporcionou 

um dos momentos mais marcantes do jornalismo econômico. Do dia para noite, os 

brasileiros acordaram com as contas congeladas: poderiam movimentar no máximo 50 

cruzados novos, a moeda daquele ano. O confisco revoltou a sociedade, que ainda não 

tinha se recuperado da crise dos anos 1980 e da superinflação. Apreender o dinheiro 

guardado na poupança de quem havia trabalhado muito e feito muito esforço para juntar 

algum dinheiro na poupança, não deu certo tanto sob aspectos econômicos, muito 
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menos pelo lado político. O radical Plano Collor acabou gerando também um interesse 

imediato por notícias econômicas. Mas a linguagem rebuscada e técnica acabou 

excluindo a maior parte da população dos debates, relegando o jornalismo econômico 

apenas para iniciados. 

Os anos 80 trazem a economia para o centro da temática jornalística, 

enquanto se esvazia a cobertura política e o embate ideológico. 

Encerrada a Guerra Fria, o tratamento da questão econômica passa a 

comandar o processo de formação ideológica do jornalismo. Doutrinas 

econômicas passam a ter mais importância do que as teorias políticas. 

(KUCINSKI, 2007, p. 187) 

 
A financeirização do noticiário econômico consiste em adotar, nas pautas, os 

ideais neoliberais como privatizações, desregulamentação e reformas, entre estas a 

flexibilização das leis trabalhistas. A receita é dada pelo Fundo Monetário Internacional 

(FMI) e o Banco Mundial, instituições transnacionais que defendem o livre mercado 

acima de quaisquer outros interesses. Um capítulo importante na história neoliberal da 

América Latina é o chamado Consenso de Washington. Em novembro de 1989, 

representantes das grandes economias do mundo se reuniram na capital dos Estados 

Unidos para debater a natureza da crise que devastava países como o Brasil e as 

reformas necessárias para superar a bancarrota latino-americana. A discussão tinha 

como pano de fundo as contribuições da escola austríaca e economistas formados pela 

Escola de Chicago, tradicional polo formador de economistas liberais. 

O ex-ministro da Fazenda Luiz Carlos Bresser-Pereira (1990) explica que o 

Consenso de Washington apontou basicamente duas causas para a crise: o excessivo 

crescimento do Estado e a incapacidade de controlar as contas públicas e o déficit fiscal. 

Na prática, aponta Bresser Pereira, havia indicação de dez reformas que significavam 

apenas duas coisas: os países da América Latina deveriam fazer ajuste fiscal e, também, 

o Estado deveria ser fortemente reduzido para abrir espaço ao mercado financeiro, que 

deveria ocupar espaço cada vez mais proeminente nas decisões de política econômica. 

Essas diretrizes foram adotadas no Brasil a partir da década de 1990, 

principalmente a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso, quando o  Plano 

Real consegue estabilizar a inflação. Essa agenda, diz Paula Puliti (2013), ratificou o 

neoliberalismo na região. É, basicamente, um esforço para reduzir a participação do 

Estado na economia, abrindo caminho para a iniciativa privada, reforçando o 

individualismo. Por essa estrada aberta, com cada vez mais vias auxiliares, que o culto 
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ao empreendedorismo vai se tornar mais presente no cotidiano do noticiário econômico 

nacional, evidenciado na grande imprensa. Assim, o empreendedorismo, a iniciativa do 

próprio indivíduo seria o caminho mais curto para o sucesso. 

Há ainda outra mudança no modo de produção capitalista que impacta de  

forma relevante o mercado de trabalho, fundamental para esta pesquisa. O geógrafo 

David Harvey (1992) aponta 1973 como um ponto de virada do modo de produção 

fordista para o modo de produção flexível. Esse foi o ano da guerra entre árabes e 

israelenses no Oriente Médio, que provocou o histórico choque do petróleo, elevou o 

preço do barril e provocou instabilidade nos mercados financeiros internacionais. A 

partir de 1980, em um cenário conturbado, começa um período de reestruturação 

econômica e de reajustamento social e político (HARVEY, 1992). 

A era fordista – marcada por um modo rígido de produção, empregos com 

carga horária e salários fixos, e sindicatos fortes – entra em colapso. Em seu lugar, 

novas experiências de organização industrial, política e social emergem, em oposição ao 

mundo relativamente estável do fordismo padronizado. “A acumulação flexível é 

marcada por um confronto direto com a rigidez do fordismo. Ela se apoia na 

flexibilidade dos processos de trabalho, dos produtos e dos padrões de consumo” 

(HARVEY, 1992, p. 140). 

Principalmente, destaca Harvey, o mercado de trabalho passa por profunda 

reestruturação. Na crise, o aumento do número de desempregados e a perda do poder 

dos sindicatos facilita a imposição, por parte dos patrões, de regimes e contratos de 

trabalho mais flexíveis. Há, portanto, “redução do emprego regular em favor do 

crescente uso do trabalho em tempo parcial, temporário ou subcontratado” (HARVEY, 

1992, p. 143). Nesse sentido, novamente, o empreendedorismo é apontado por 

especialistas com repercussão na imprensa como forma de fugir do mercado de trabalho 

em crise. As soluções são cada vez mais individuais em um cenário que reforça a busca 

pelo próprio negócio como tábua de salvação. 

Richard Sennett (2015) destaca, em A Cultura do Novo Capitalismo, que a 

partir da década de 1970, na esteira dessas mudanças no modelo capitalista, ocorre a 

abertura de capital de grandes empresas ao redor do mundo. Isso implicará, de acordo 

com o sociólogo americano, em uma profunda alteração no modo de administração 

dessas companhias. Em vez de um comando centralizado, muitas vezes de origem 
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familiar, o controle passa a um conselho formado por pessoas escolhidas por acionistas 

em busca de lucro no curto prazo. 

Surgia um profundo contraste com a teoria e as práticas de uma 

geração anterior. Rockefeller
2
 tranquilizou os mercados eliminando a 

competição e o fluxo; o pacto social inerente ao modelo weberiano 

escorava-se na convicção dos que estavam dentro da instituição de que 

ela seria capaz de enfrentar qualquer tempestade. Já agora, a 

disposição para desestabilizar a própria organização parecia um sinal 

positivo. (SENNETT, 2015, p. 44) 

 

É nesse contexto de mudança para o modo flexível de acumulação que emerge 

o neoliberalismo, uma nova roupagem das ideias econômicas do inglês Adam Smith, 

que apostava na “mão invisível” do mercado como principal reguladora dos preços da 

economia. Esse receituário é atualizado a partir da década de 1980, principalmente a 

partir das teorias da escola monetarista austríaca e de economistas formados pela 

tradicional escola liberal de Chicago, nos Estados Unidos. 

 

1.4. Neoliberais x neokeynesianos: a guerra das fontes por espaço 

 
Friedrich Hayek é um economista austríaco que ficou famoso depois da 

Segunda Guerra Mundial (1936-1945) porque partiram dele as principais propostas 

neoliberais da época. Em linhas gerais, a teoria de Hayek é apoiada na liberdade para os 

mercados e no entendimento de que a quantidade de moeda em circulação define a 

inflação. A escola austríaca entendia que os empresários exerciam papel-chave na 

economia e asseguravam o desenvolvimento de novos mercados. Ideologicamente, essa 

linha de pensamento rivaliza com a do inglês John Maynard Keynes, um economista 

com profunda influência no governo britânico durante o período de guerras. Keynes 

propunha uma maior participação do Estado na retomada da economia europeia do pós- 

guerra e defendia que possíveis altas da inflação eram toleráveis (WAPSHOTT, 2016). 

Resumidamente, Keynes acreditava que o governo deveria agir para reduzir o 

sofrimento das pessoas, principalmente dos desempregados, ampliando gastos públicos 

em períodos de crise para gerar emprego e renda, uma política econômica classificada 

por especialistas como anticíclica, justamente porque vai no sentido de reverter a crise. 

 
2
 John Davison Rockefeller foi um empresário nascido nos Estados Unidos no final do século 19 e um dos 

precursores da exploração de petróleo no mundo, tornando-se uma das figuras mais emblemáticas do 

capitalismo norte-americano daquele período com o monopólio da Standard Oil Company. 
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Hayek, por outro lado, apostava que era inútil interferir em forças naturais, como seriam 

as leis de mercado, que no futuro se equilibrariam e iriam gerar o pleno emprego. 

Embora os dois simbolizem esse duelo ideológico, esses pensamentos não se limitam 

apenas a isso – e, claro, não é a intenção deste trabalho esgotar esta discussão. 

São duas visões diferentes, interpretações da vida social, da evolução dos 

rumos da sociedade. Não se trata, claro, de um duelo entre socialismo e capitalismo. 

Nesse caso, Keynes e Hayek defendem duas políticas econômicas diferentes dentro do 

sistema capitalista, em nenhum momento o economista inglês desiste da economia de 

mercado. Ao contrário, as propostas de Keynes garantiram a sustentação do capitalismo 

em períodos conturbados, como a Grande Depressão de 1929 e a reconstrução dos 

países europeus após a Segunda Guerra Mundial. 

O caso é que, anos depois, o debate econômico foi deslocado durante a Guerra 

Fria: de um lado o capitalismo liderado pelos Estados Unidos, do outro o comunismo 

comandado pela União Soviética. A queda do Muro de Berlim em 1989 simbolizou, 

portanto, a vitória do neoliberalismo ante o estatismo soviético. Essa era a divisão física 

entre a Alemanha Ocidental capitalista e a Oriental, comunista. As diretrizes desse novo 

rumo econômico foram escritas justamente por Friedrich Hayek, em um texto de 1944 

que atacava o Partido Trabalhista inglês e qualquer proposta de intervenção estatal na 

economia britânica, em particular (KUCINSKI, 2007). 

O pressuposto ontológico do neoliberalismo é o de que a única e 

última instância da vida social é o indivíduo, de que a sociedade civil 

nada mais é do que um conjunto de associações de indivíduos e de que 

o mecanismo mais eficiente de organização econômica da sociedade é 

o mercado, como palco de inúmeras transações entre indivíduos livres 

buscando o maior lucro pessoal. (KUCINSKI, 2007, p. 154) 

 
Embora tenha surgido na década de 1940 como alternativa ao regime 

comunista soviético, o neoliberalismo ganhou força e se disseminou por diversas 

economias do mundo após os anos 1980. Nesse período, Margareth Thatcher e Ronald 

Reagan assumem o comando do Reino Unido e dos Estados Unidos, respectivamente, e 

implementam governos com profundas características neoliberais. A influência desses 

dois governos chega até a América Latina e passa a dividir as discussões: de um lado os 

neoliberais da chamada Escola de Chicago, influenciada pelos austríacos e berço dos 

principais economistas dessa linha de pensamento, de outro a orientação 

neoestruturalista baseada na política econômica de Keynes. 
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O jornalismo tem respaldado como correta unicamente a visão de 

mundo do capitalismo financeiro que, para ser lucrativo, precisa impor 

globalmente o seu receituário político-econômico de Estado mínimo, 

privatizações e desregulamentação, em que as leis de oferta e procura 

prevaleceriam como fator único de regulação das sociedades (PULITI, 

2013, p. 27). 

 

No sentido em que os meios de comunicação refletem a ideologia dos grupos 

que os financiam, essa divisão vai ter impactos também na forma como o jornalismo 

econômico é feito. A pesquisadora Heloísa Golbspan Hercovitz (1994) estabelece ainda 

uma divisão entre dois grupos de visões econômicas antagônicas: de um lado 

neoliberais com princípios utilitaristas e positivistas, do outro, neoestruturalistas com a 

visão de que os países são organizados sob a forma centro-periferia, que o mercado é 

imperfeito e deve ser corrigido pela ação do Estado. 

O economista Paul Singer (1989) distingue, basicamente, duas divisões no 

pensamento da ciência econômica: a marxista, como sendo social, e a outra de tradição 

marginalista, com característica individualista. Em seu livro seminal O que  é 

Economia? (1989), Singer descreve as diferenças entre essas duas escolas. Para Karl 

Marx, o trabalho é questão central da sociedade e a economia é praticada sob as 

distinções da divisão social do trabalho. Os marxistas acreditam, sublinha Singer, que a 

atividade econômica é sempre coletiva, realizada por uma sociedade. Para os 

marginalistas, ao contrário, a atividade econômica é em sua essência individual, e cada 

uma das partes atua autonomamente tendo em vista apenas seus desejos ou necessidades 

(SINGER, 1989). 

A descrição de Paul Singer para a corrente marginalista é próxima a do 

neoliberalismo como o conhecemos atualmente, hegemônico desde o início da década 

de 1990. Aqui os agentes têm liberdade máxima, pois apenas dessa forma o 

comportamento resultará exclusivamente de sua vontade subjetiva. “O sistema social 

que maximiza a liberdade dos indivíduos é a economia de mercado em concorrência 

perfeita” (SINGER, 1989, p. 21). O modo de produção capitalista, regido pelo mercado, 

aponta para uma tendência inerente à natureza humana de progredir em direção a uma 

liberdade cada vez maior. “A liberdade do indivíduo no mercado, enquanto consumidor 

e enquanto produtor, é encarada como um valor em si, que se realiza no capitalismo” 

(SINGER, 1989, p. 36). 
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Na avaliação de Bernardo Kucinski (2007), é a partir desse período de 

encerramento da Guerra Fria que as doutrinas econômicas passam a rivalizar e ganham 

destaque sobre as notícias políticas. “Na era neoliberal o jornalismo econômico se torna 

quase que um ‘aparelho ideológico de Estado’, um dos mecanismos não coercitivos 

usados pelas elites ou pelo Estado para manter as condições de reprodução do sistema” 

(KUCINSKI, 2007, p. 188). 

O neoliberalismo venceu não apenas no plano material, efetivamente 

destruindo sindicatos poderosos, como o dos ferroviários na Grã-Bretanha e dos 

controladores de voo nos Estados Unidos, mas também no plano ideológico, ganhando 

os corações das novas gerações. Na raiz dessa vitória ideológica do neoliberalismo está 

o esgotamento das políticas da social-democracia, frente à generalizada deterioração dos 

serviços que o Estado solidário deveria em tese oferecer. Essa deterioração, por sua vez, 

foi acelerada pela crise geral que, ao aumentar o desemprego, multiplicou os gastos 

sociais do Estado (KUCINSKI, 2007, p. 153). 

Quando o capitalismo neoliberal se torna hegemônico no mundo e a 

economia brasileira se abre ao negócio estrangeiro, cresce também a 

financeirização do noticiário. Esse processo provoca um efeito 

colateral. A aparente neutralidade dos economistas do mercado, que 

apostam na econometria, fórmulas e gráficos para prever o futuro, faz 

com que os jornais busquem essas fontes com o objetivo de reforçar 

um dos fetiches jornalísticos: a imparcialidade. Por trás de um 

aparente cientificismo e objetividade, economistas e analistas usam 

números para justificar escolhas e enfoques para a política econômica. 

Na ideologia do jornalismo econômico especificamente, influem 

muito as teorias econômicas dominantes em cada período. 

(KUCINSKI, 2007, p. 184) 

 
A linguagem técnica também é usada como uma barreira que afasta da 

discussão grande parte da sociedade. O sociólogo Michel Maffesoli (2010), um dos 

principais teóricos do cotidiano na atualidade, critica filósofos que se distanciam da 

realidade popular, do dia a dia das pessoas comuns para formular suas hipóteses e 

teorias. Maffesoli vê um distanciamento frequente entre teoria e prática, além de uma 

barreira na complexidade da linguagem utilizada. Nesse sentido, podemos traçar um 

paralelo com economistas e analistas de mercado. Especialistas usam, muitas vezes, 

linguagem hermética como demonstração de poder; revelam tabelas com números frios 

para desenhar a realidade. A questão é que, em vez de escutar a sociedade, os 

intelectuais se distanciam e respondem no lugar dos outros. “De tanto pretender fazer 
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ciência, termina-se num bizantinismo que tem pouco mais do que relações remotas com 

a sociedade a qual, supostamente, se está aí expressando” (MAFFESOLI, 2010, p. 200). 

Assim, especialistas apontam o empreendedorismo e o trabalho por conta própria como 

saída para a crise econômica, às vezes sem entender a realidade local. A receita 

oferecida pelos economistas segue uma estrutura já conhecida e repetida diversas vezes: 

menos Estado e mais esforço próprio. 

Em 2011, uma pesquisa publicada pelo jornal O Globo
3
 mostrou que 84% dos 

brasileiros preferiam ter a carteira assinada a contar com trabalhos esporádicos. Ou seja, 

a maior parte dos trabalhadores rejeitava a vida de trabalhador eventual, contratado para 

uma empreitada específica sem vínculos formais, apesar de “poder acordar a hora que 

quiser, almoçar em casa e ter tempo para fazer aquele curso que você queria e que é 

ministrado bem no meio do dia”, como descreve a matéria produzida com base na 

pesquisa, ressaltando as supostas vantagens de ser patrão de si mesmo. Os resultados do 

levantamento feito com cerca de 450 trabalhadores mostravam que, naquele ano, a 

maioria dos brasileiros ainda preferia a segurança, os benefícios e a formalidade 

garantidos pela carteira assinada. Essa escolha fica ainda mais clara com o recorte em 

que somente 9% dos que trabalham regidos pela CLT (Consolidação das Leis do 

Trabalho), sistema que regula as relações trabalhistas, gostariam de ser freelancers. 

Ao longo de sete anos, contudo, o panorama da economia mudou e a 

flexibilização do mercado de trabalho ganhou mais força. Os governos passaram a 

facilitar cada vez mais a abertura de empresas e as grandes companhias começaram a 

buscar pequenos empresários e prestadores para terceirizar serviços que antes eram 

realizados por uma equipe própria. Uma simples pesquisa no site do jornal Folha de S. 

Paulo do termo “empreendedorismo” sugere esse crescimento. Enquanto em 2018 

foram 386 respostas; em 2011, foram 257 citações, no período entre janeiro e novembro 

de cada ano, uma alta de 66%. 

 

 

 

 

 

 

3
 O GLOBO. Maioria dos brasileiros prefere trabalhar com carteira assinada do que como 

freelancer, revela pesquisa. O Globo, Rio de Janeiro 08 abr 2011. Disponível em: 

<https://oglobo.globo.com/economia/emprego/maioria-dos-brasileiros-prefere-trabalhar-com- 

carteira-assinada-do-que-como-freelancer-revela-pesquisa-2800292>. Acesso em: 8 de jun. de 

2020. 
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Em setembro de 2018
4
, a Folha de S. Paulo publicou uma reportagem em que 

mostra metade dos trabalhadores brasileiros preferindo o trabalho autônomo àquele com 

carteira assinada e garantias trabalhistas. Exatamente 50% dos 8.601 entrevistados pelo 

instituto de pesquisa Datafolha responderam que preferiam ser autônomos, com salários 

mais altos e pagando menos impostos, ainda que sem benefícios trabalhistas. A forma  

da pergunta, porém, pode ter conduzido a essa resposta positiva: afinal, quem não 

prefere ganhar mais e pagar menor imposto? O jornal perguntava: O que é mais 

importante? Ter um salário mais alto como autônomo, sem benefícios trabalhistas e 

pagando impostos mais baixos ou ter carteira de trabalho assinada, com os benefícios 

trabalhistas e pagando impostos mais altos? Os que responderam preferir atuar como 

assalariados registrados, pagando mais tributo, mas com benefícios trabalhistas, 

somaram 43%. Outros 7% não opinaram. 

No Brasil, uma nova lei trabalhista, que entrou em vigor em novembro  de 

2017, regulamentou o trabalho autônomo e flexibilizou as exigências para formalização 

da contratação. A decisão foi apoiada por empresários, que desejam reduzir os encargos 

trabalhistas nas contratações, e corroborada por alguns economistas que escreviam 

colunas de opinião em jornais apontando os benefícios dessas mudanças. Por causa da 

menor oneração aos empresários, a promessa era contratar mais gente em meio à crise 

econômica que destruiu mais de três milhões de vagas de emprego entre 2015 e 2017. 

Ao contrário da expectativa do governo, um ano depois de promulgada a 

chamada reforma trabalhista, o mercado de trabalho não melhorou de modo 

significativo, ou pelo menos como foi anunciado pela equipe econômica do governo 

quando divulgadas as medidas para alterar a legislação trabalhista. Ainda havia cerca de 

13 milhões de desempregados em novembro de 2018, mês que marcou o primeiro ano 

das regras mais flexíveis de contratação do trabalhador. Uma reportagem do Valor 

Econômico
5
 mostrou que no período de vigência da norma, o saldo de empregos é de 

372.748 vagas formais, ante a uma expectativa de dois milhões nos dois primeiros anos 

 

4
 FERNANDES, Anais. Metade dos eleitores prefere ser autônomo a ter emprego CLT, diz 

Datafolha. Folha de S. Paulo, São Paulo, 20 de set. de 2018. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/metade-dos-eleitores-prefere-ser- 

autonomo-a-ter-emprego-clt-diz-datafolha.shtml>. Acesso em 8 de jun. de 2020. 
5
 AGUIAR, Adriana. Reforma trabalhista não gerou volume de empregos esperado. Valor 

Econômico, São Paulo 6 de novembro de 2018. Disponível em 

<https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2018/11/06/reforma-trabalhista-nao-gerou-volume- 

de-empregos-esperado.ghtml> 
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– número divulgado à época pelo então ministro do Trabalho, no governo Michel 

Temer, Ronaldo Nogueira. Os números são do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (Caged), medida oficial do Ministério do Trabalho. A discussão sobre a 

precariedade do mercado de trabalho não parou. 

A flexibilização do mercado de trabalho é uma agenda determinada pelo 

mercado financeiro, que busca convencer a sociedade que essa discussão é também de 

interesse geral, do bem comum. “A imprensa é peça-chave na construção de consensos, 

porque define e mostra à sociedade o que deve fazer parte da agenda de interesses 

nacionais” (PULITI, 2013, p. 62). 

 

1.5. O ritual estratégico da objetividade 

 
Em um trecho de O Reino e o Poder, livro que mostra os bastidores de um dos 

mais tradicionais jornais do mundo, o New York Times, Gay Talese (2009) sublinha a 

relação entre fonte e jornalista: “Uma notícia não publicada não causa impacto. Poderia 

muito bem não ter acontecido. Assim, o jornalista é um aliado importante da ambição, é 

o acendedor de lampiões das estrelas” (TALESE, 2009, p. 14). Embora as novas mídias 

tenham repartido esse poder, o jornalista ainda detém o monopólio de definir o que é 

notícia, o que entra ou não no jornal e, consequentemente, como isso será debatido na 

sociedade. Torna-se, então, alvo de grupos de interesse que querem estar na mídia para 

legitimar seus discursos e ambições. 

A questão é como o jornalista organiza e define o que vai para as bancas, ou 

atualizando para os dias atuais, em que os veículos se tornaram multimídia, o que é 

enviado para as primeiras páginas de sites jornalísticos. Para o professor José Marques 

de Melo (2012), a imprensa escrita perdeu a hegemonia já no início do século 20 com o 

cinema, o rádio e a televisão. Mas nunca deixou de ser relevante e, por isso, atrai 

curiosidade e ainda consegue pautar outros veículos, em diferentes plataformas. Agora 

no século 21, a fase de convergência, segundo Marques de Melo, trouxe novos desafios 

para o jornalismo, reorganizando a imprensa e indicando “nada mais nada menos que o 

fim do primado do jornalismo impresso para dar lugar a uma outra modalidade de 

jornalismo multimídia” (MELO, 2012, p. 176). 

Independentemente do suporte, ao destacar um assunto em detrimento 

de outro, há um recorte e um direcionamento na agenda da opinião 
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pública. Nesse sentido, “os profissionais da notícia funcionariam 

como ‘gatekeepers’ (porteiros) das informações, deixando passar 

algumas e barrando outras”. (PULITI, 2013, p. 63) 

 
Nos estudos de comunicação, a teoria do gatekeeper surgiu na década de 1950 

a partir de um estudo de outro campo. O termo foi inicialmente descrito em 1947 pelo 

psicólogo Kurt Lewin para dar conta de decisões domésticas na compra de alimentos. 

Três anos depois, nos Estados Unidos, David Manning White traz essa teoria para as 

pesquisas em comunicação. Numa redação de um jornal americano sediada em uma 

cidade de cem mil habitantes, White observou a ação do “Mr. Gates”, um jornalista 

responsável por definir o que viraria notícia na publicação que editava. Cerca de 90% 

dos comunicados de agências eram descartados. A princípio, o que poderia parecer 

subjetivo revelou escolhas quase sistemáticas, nas quais foram percebidos critérios 

objetivos do editor e repórter: embora a decisão de publicar ou não fosse pessoal, 

aparentemente na visão dos pesquisadores havia critérios regulares para isso. 

Um dos mais prestigiados pesquisadores da comunicação, Mauro Wolf (1999) 

avalia que há um conjunto de valores que dão embasamento para as decisões do 

gatekeerper. Isso quer dizer que critérios profissionais e organizacionais teriam maior 

peso na decisão de publicar ou não uma informação que a simples avaliação individual 

de noticiabilidade daquele fato (WOLF, 1999). Ou seja, recusar ou aceitar uma notícia 

não é uma avaliação totalmente aleatória, há critérios aparentes que estão arraigados no 

trabalho da redação. Entre os fatores que servem para justificar a publicação estão a 

relevância e a disponibilidade da fonte; a quantidade e a qualidade das informações que 

ela oferece estão ligadas diretamente ao destaque que terão no noticiário. Fontes oficiais 

ou que já ocuparam cargos no governo têm prioridade porque são dotadas de autoridade, 

são consideradas pelos jornalistas mais críveis. 

A escolha da fonte confiável é, também, um dos pontos destacados por Gaye 

Tuchman (1972) como parte do “ritual estratégico da objetividade” que envolve o 

processo jornalístico. São essas fontes escolhidas e suas declarações selecionadas e 

destacadas em aspas que darão credibilidade à reportagem. “Os jornalistas veem as 

citações de opiniões de outras pessoas como uma forma de prova suplementar. Ao 

inserir a opinião de alguém, eles acham que deixam de participar da notícia e permitem 

os ‘fatos’ falarem” (TUCHMAN, 1972, p. 81). Assim como em outras profissões, os 
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jornalistas também precisam justificar suas escolhas em termos objetivos e para isso 

criam rituais, manuais que podem servir de guia para outras escolhas. 

O termo ‘objetividade’ funciona como um baluarte entre eles (os 

jornalistas) e os críticos. Atacados devido a uma controversa 

apresentação de ‘fatos’, os jornalistas invocam sua objetividade quase 

do mesmo modo que um camponês põe um colar de alhos no pescoço 

para afastas espíritos malignos (TUCHMAN, 1972, p. 75). 

 
Por trás dessa suposta objetividade, no entanto, há decisões arbitrárias do 

jornalista. É ele próprio o primeiro filtro da reportagem, o gatekeeper inicial de todas as 

matérias, já que é o repórter que vai à rua – ou simplesmente usa o telefone ou outros 

meios de apuração – levantar as informações. “Ao acrescentar mais nomes e citações, o 

repórter pode tirar as suas opiniões da notícia, conseguindo que outro diga o que ele 

próprio pensa” (TUCHMAN, 1972, p. 82). Na prática, não é raro que um repórter 

entreviste uma fonte apenas para que ela preencha a lacuna do que ele já pensa e diga o 

que o próprio repórter não pode escrever se não for referendado por uma aspa – que no 

jargão jornalístico quer dizer declaração. Ora, se o jornalista de economia já é pautado 

pelo mercado financeiro, recebe cursos extracurriculares do mercado financeiro, vai 

acabar adotando as fontes e ideias do mercado financeiro, frequentemente, sem muita 

resistência (PULITI, 2013). 

Essa naturalização do papel da imprensa como “quarto poder” assenta-se, por 

sua vez, numa simplificação do princípio da objetividade, tomada aqui em seu viés 

positivista, traduzido na corriqueira ideia de que “os fatos falam por si”, e 

consequentemente escondendo todo o processo de produção jornalística – desde os 

critérios segundo os quais determinados fatos alcançarão o status de notícia até a 

maneira pela qual eles serão trabalhados. É claro que esse enfoque leva à condenação da 

subjetividade do jornalista – de sua intervenção como intérprete dos acontecimentos que 

relata – como uma indesejada e mesmo antiética “interferência” na transmissão da 

informação. (MORETZSOHN, 2007). 

Nesse sentido, representantes do mercado financeiro criam estruturas 

profissionais para levar até jornalistas fontes que cumprem os requisitos de 

confiabilidade e estão disponíveis a todo o momento, atendendo às exigências do 

gatekeeper. São essas fontes que terão a prioridade na hora de serem ouvidas na correria 

do fechamento da reportagem diária, ou mesmo da repercussão em tempo real que o 
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jornalismo na internet passou a exigir. Além disso, esses economistas utilizam métodos 

estatísticos e funções matemáticas para chegar às suas conclusões, um modo de indicar 

justamente sua objetividade. 

A aparente neutralidade ou desideologização das métricas econômicas 

tornaram os economistas do mercado fontes muito respeitadas entre os 

jornalistas, já que a ideologia do jornalismo também se baseia nos 

mesmos padrões de suposta neutralidade, objetividade e 

independência (PULITI, 2013, p. 27). 

 
Portanto, usar modelos matemáticos com resultados aparentemente objetivos 

serve como auxílio para o jornalista se afastar da discussão sobre ideologia. A 

justificativa para um determinado recorte é dada usando a suposta frieza das tabelas: são 

os números que dizem, a matemática é uma ciência exata e livre de interferências 

políticas, pode se defender o repórter de possíveis críticas. Logo essa aparente 

objetividade também é transmitida para a reportagem. Assim, é fácil concluir que serão 

essas fontes que terão acesso privilegiado ao noticiário e maior influência na condução 

da agenda, dos rumos das discussões nos jornais. Justamente porque a discussão sobre a 

neutralidade ainda não foi superada é que essas fontes são mais procuradas, apesar da 

consolidação da ideia que o jornalista não está livre de sua própria história e convicções 

enquanto escreve suas reportagens, mas deve usar técnicas jornalísticas para equilibrar o 

texto. Ora, são os números frios, exatos, que dizem. É uma das defesas do jornalista 

contra possíveis ataques, como Tuchman já destacou. 

Antonio Hohlfeldt (1997) vê, dentro da teoria do agendamento, um poder de 

influência de médio e longo prazo dos meios de comunicação. Assim, uma questão a ser 

respondida é quem agenda os meios de comunicação. Murilo Soares (2009) descreve 

três níveis de influência: o primeiro são os porta-vozes oficiais, de governos e empresas; 

depois um agendamento que se dá entre os próprios meios que se monitoram; por fim, a 

agenda se dá por normas sociais e tradicionais do jornalismo. 

Ao contrário da teoria da agulha hipodérmica, que previa efeitos ilimitados e 

praticamente imediatos, o agenda-setting provoca efeitos ao longo do tempo –- e por 

isso é preciso uma observação de longo prazo. Quer dizer, reflete Hohlfeldt, os assuntos 

abordados pela mídia podem não se tornar tópico entre as pessoas inicialmente, mas 

certamente se tornará preocupação a médio e longo prazo. “Assim, a agenda da mídia 

termina por se constituir também na agenda individual e mesmo na agenda social” 
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(HOHLFELDT, 1997, p. 44). Portanto, é essa influência de longo prazo que o mercado 

financeiro busca ao montar estruturas com o objetivo de controlar a agenda dos meios, 

de acordo com Paula Puliti. 

Os economistas do mercado financeiro muito provavelmente 

construíram seus espaços no noticiário para ganhar legitimidade 

perante outros agentes da sociedade como detentores do único modelo 

científico capaz de beneficiar toda a sociedade igualmente. Mas 

também – e, talvez, sobretudo – para dar opiniões que batem 

diretamente na formação de expectativas do próprio mercado, repicam 

em Brasília, onde provocam reações e buscam respostas, e ainda 

chegam aos leitores dos jornais, entre os quais potenciais clientes para 

o sistema financeiro (PULITI, 2013, p. 28). 

 

Apoiar o discurso do mercado financeiro, sob um ponto de vista, é recortar e 

enquadrar, renegando ao esquecimento as consequências para o trabalho mais 

precarizado, o arrocho salarial, a redução do bem-estar social e o corte nos 

investimentos públicos em saúde e educação, por exemplo, jogando esses outros vieses 

ao apagamento das páginas de jornal. Inclusive outras formas de pensar o mercado de 

trabalho e a flexibilização da mão de obra, outros modelos macroeconômicos que 

incentivam a participação pública na economia. Novos métodos de pensar a economia 

também ficam, frequentemente, de fora da grande imprensa. Significa escolher uma 

visão em detrimento de tantas outras. Assim, as barreiras entre informação e opinião se 

diluem e se misturam. Primeiro porque não há outro lado, nas linhas da editoria de 

economia raramente há falas de fontes diferentes das tradicionais vozes do mercado. 

Depois, como escreve Sylvia Moretzsohn (2007), o ideal da imparcialidade é 

inalcançável, justamente porque “prevalecem os interesses do capital, travestidos de 

interesse público, trilhando a fronteira da ambiguidade” (MORETZSOHN, 2007, p. 

118). 

Ao enquadrar uma determinada realidade, o jornalismo, em geral, e neste caso 

em particular o jornalismo econômico, participa da construção social da realidade. Não 

sendo possível retratar a realidade em sua totalidade, ao invés de simplesmente espelhar 

a realidade já existente, com sua suposta objetividade, o jornalismo a modifica. Para o 

sociólogo Erving Goffman (2006), a definição de enquadramento é a forma como cada 

sujeito se envolve em uma ação social. É a criação de uma moldura da realidade. Nesse 

sentido, quando o jornalismo econômico se torna aliado de empresas e empresários, é 

esse o recorte que será dado. 
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Ao promover enquadramentos, o jornalismo está colocando em ação 

mais do que a saliência de aspectos considerados relevantes para a 

interpretação dos acontecimentos narrados. Está neste processo a 

especificidade da sua participação nas dinâmicas de construção social 

da realidade. Em outros termos, os enquadramentos revelam as 

peculiaridades de cada veículo noticioso, em suas múltiplas inserções 

sociais, e por isso dizem para além de um componente operacional da 

lógica narrativa noticiosa (CARVALHO, 2009, p. 3). 

 
Embora Goffman tenha sido o primeiro a descrever a teoria do enquadramento, 

os estudos da comunicação usaram esse conceito em outro contexto. 

Trazido aos estudos de jornalismo, o enquadramento diz respeito à 

capacidade dos meios de produzirem e disseminarem implicitamente 

uma interpretação do mundo, por intermédio de uma retórica 

implícita, entranhada na própria estrutura das matérias jornalísticas, 

indicando o papel dos meios noticiosos na construção das 

representações públicos. Os enquadramentos residem nas  

propriedades específicas da narrativa noticiosa que encorajam 

percepções e pensamentos sobre eventos e compreensões particulares 

sobre eles. Os enquadramentos de notícias são construídos por 

palavras, metáforas, conceitos, símbolos e imagens visuais enfatizadas 

na narrativa noticiosa. (SOARES, 2009, p. 56) 

 

Leandro Colling (2001) afirma que o enquadramento funciona como uma 

tática de organização do texto pelo emissor. Na prática, descreve, os enquadramentos 

definem problemas, diagnosticam causas para esse problema, fazem julgamento moral 

e, por fim, sugerem remédios para essa questão. Pelo enquadramento, os grandes 

veículos repetem palavras e imagens, reforçam informações e acabam salientando ideias 

que são aliadas ao projeto editorial da publicação e impactam a audiência nessa 

determinada direção. Não se trata, ainda, de dizer que os enquadramentos são fixos e 

imutáveis. Os recortes são preferencialmente aliados do poder hegemônico, mas não 

exclusivos. Trataremos com outros detalhes de enquadramento no próximo capítulo. No 

caso dos jornalistas, há ainda um fator adicional para a escolha de fontes e 

enquadramentos: a ambição de crescimento profissional. 

O uso das fontes alinhadas com o pensamento editorial da publicação e a 

escolha por um texto camarada à linha da chefia está entre os constrangimentos 

profissionais sofridos pelos jornalistas descritos na Teoria Organizacional, inicialmente 

proposta pelo sociólogo norte-americano Warren Breed (1955). Trata-se de uma análise 

do comportamento do jornalista dentro da redação e, segundo essa teoria, há uma 
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acomodação por parte do repórter à linha editorial em busca de um crescimento na 

carreira ou reconhecimento entre os seus pares. 

O professor português Nelson Traquina (2005) destaca seis pontos da Teoria 

Organizacional: o medo da autoridade institucional e do risco de punição pela chefia ou 

da mudança para funções menos nobres na redação; sentimentos de obrigação e estima 

para com os superiores; aspirações de mobilidade; ausência de grupos de lealdade em 

conflito; o prazer de exercer a atividade jornalística, que proporciona diferentes 

experiências ao repórter e proximidade do poder, sem ter a responsabilidade de tomar as 

decisões; e as notícias como valor máximo da profissão. 

Essa lista ajuda a explicar por que os jornalistas escolhem algumas fontes e 

assuntos em detrimento de outros. Quer dizer que se um assunto está em pauta e 

frequentemente recebe destaque no jornal, é provável – ou possível – que o repórter 

tenha mais boa vontade com esse tema, já que assim sua reportagem estará em destaque 

na publicação e, consequentemente, seu nome e, então, a possibilidade de ascensão 

estará mais perto para ele. Nesse sentido, se temas caros ao empresariado aliado ao dono 

da publicação ganham importância na redação, o jornalista tende a reforçar esse ciclo, 

pois acredita que assim pode encurtar o caminho para ascensão profissional. 

Embora a linha editorial, ou os temas que são caros à chefia não sejam ditos de 

forma clara na redação, para Breed, segundo escreve Traquina, esse aprendizado passa 

por “osmose”, entra na cultura da empresa jornalística e acaba afetando o trabalho dos 

repórteres que buscam reconhecimento. Assim, reforçam conceitos e temas que já estão 

na superfície. 

 

1.6. A Teoria do Agendamento: quem pauta o jornalismo econômico? 

 
Em 2016, quando o ex-presidente Michel Temer assumiu o lugar de Dilma 

Rousseff na presidência da República após um controverso processo de impeachment, o 

debate econômico ganhou novos contornos e duas reformas voltaram à mesa de 

discussão: a trabalhista e a previdenciária. A partir daí, jornais e revistas gastaram  

quilos de papel e milhões de bytes de seus portais eletrônicos para defender as 

mudanças que flexibilizariam o trabalho e dificultariam a aposentadoria. A justificativa 

de grande parte dos especialistas consultados por grandes veículos de imprensa para 

essas mudanças na vida dos brasileiros era praticamente unânime: em crise, o país 
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precisava reduzir o custo do trabalhador para gerar mais emprego e cortar benefícios 

para promover o ajuste fiscal e salvar as contas do governo. 

As propostas que estavam em praticamente todos os jornais, quase todos os 

dias, saíram do noticiário e seguiram para as ruas. Temer aprovou uma reforma 

trabalhista que ofereceu contratos de trabalho menos rígidos aos empregados, mas não 

foi capaz de criar vagas em escala, como o governo havia prometido quando propôs a 

medida. A questão é que o debate ganhou corpo, invadiu a agenda noticiosa e guiou o 

debate público sobre a condução da política econômica. 

Em consequência da ação dos jornais, da televisão e dos outros meios 

de informação, o público é ciente ou ignora, dá atenção ou descuida, 

enfatiza ou negligencia elementos específicos dos cenários públicos. 

As pessoas tendem a incluir ou excluir do próprio conhecimento o que 

a mídia inclui ou exclui do próprio conteúdo. Além disso, o público 

tende a conferir ao que ele inclui uma importância que reflete de perto 

a ênfase atribuída pelos meios de comunicação de massa aos 

acontecimentos, aos problemas, às pessoas (SHAW apud WOLF, 

2009, p. 143). 

 
A Teoria do Agendamento aponta um impacto direto, embora com efeitos 

limitados, sobre os destinatários da comunicação e acaba configurando a discussão das 

pessoas e instituições no dia a dia. A principal questão é que a mídia em geral e o 

jornalismo em particular têm a capacidade de influenciar a opinião pública. Quer dizer, 

a mídia define os temas que estarão na ordem do dia e os argumentos que são válidos 

para que esses mesmos temas sejam discutidos. Apesar de não conseguir determinar 

como as pessoas vão pensar, a Teoria do Agendamento sugere que a mídia tem a 

capacidade de definir sobre o que a audiência vai pensar (TRAQUINA, 2001). Ainda de 

acordo com essa teoria, os veículos de comunicação também são os responsáveis por 

hierarquizar e priorizar o que e quais elementos ficarão na agenda do dia, passíveis de 

debate. “A hipótese da agenda-setting sustenta que a mídia é eficaz na construção da 

imagem da realidade que o indivíduo começa a estruturar” (WOLF, 2009, p. 145). Essa 

teoria parte de uma dependência da audiência em relação aos meios de comunicação 

para informar e conhecer os pontos de atenção de um debate. Se não diz como pensar, 

pelo menos a mídia diria sobre o que pensar. 

Já em 1963, em meio à consolidação da hipótese da agenda-setting, Bernard 

Cohen apontava efeitos limitados nessa hipótese que anos depois se efetivaria como 

teoria relevante nos estudos do jornalismo. O que esse pesquisador americano vai dizer 
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é que “a imprensa pode, na maior parte das vezes, não conseguir dizer às pessoas como 

pensar, mas tem, no entanto, capacidade espantosa para dizer aos leitores sobre o que 

pensa” (COHEN apud COLLING, 2001, p. 89). Esse é um dos primeiros apontamentos 

do filtro existente dentro dos meios de comunicação, que são responsáveis por escolher 

e definir o que vai ser publicado e, consequentemente, se tornar tópico de assunto entre 

seus leitores. Nesse caso, a audiência pode concordar ou discordar do que está escrito, 

mas vai ter uma opinião sobre aquele determinado assunto publicado pelo veículo, e não 

sobre outros descartados pelo jornal. 

Colling (2001) destaca ainda que o agendamento será mais eficiente à medida 

que o assunto é reconhecidamente pela audiência mais importante e quanto maior é o 

grau de incerteza. Aproximando de nossa pesquisa, é o caso da reforma trabalhista. As 

mudanças nos direitos do trabalhador impactam praticamente toda a sociedade, um 

assunto fundamental no dia a dia das pessoas. O grau de incerteza é também muito 

grande: ninguém sabe como será o mercado de trabalho após as mudanças, que tipos de 

garantias trabalhistas continuarão existindo, que relações entre empregado e empregador 

existirão e como se dará o processo de aposentadoria no futuro. As dúvidas são muitas, 

o assunto é importante; o agendamento será mais eficiente. 

Nesse sentindo, o conceito de enquadramento aprofunda o poder dos meios de 

comunicação de não só estabelecer a agenda, mas também definir como pensar sobre 

essa agenda. Na prática, o enquadramento funciona como um recorte: os veículos de 

mídia decidem destacar apenas uma parte da história, e joga fora todo o resto - 

independentemente de suas contradições. Leandro Colling (2001) resume o 

enquadramento pela comunicação como uma determinação de como temos que pensar 

os temas já estabelecidos pela agenda. “Produzir um enquadramento é selecionar alguns 

aspectos da realidade percebida e dar a eles um destaque maior no texto comunicativo, 

gerando interpretação, avaliação moral e/ou tratamento recomendado para o item 

descrito”. (COLLING, 2001, p. 95). 

Partindo dos estudos da escola norte-americana de comunicação, a Teoria do 

Agendamento está alinhada ao paradigma funcionalista, aquele mesmo por trás da teoria 

da agulha hipodérmica, que analisa os efeitos provocados na audiência pelos meios de 

comunicação. Na teoria hipodérmica, como ficaram conhecidas as análises ancoradas 

nas teorias da sociedade de massas do início do século 20, os meios de comunicação 
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atingem os indivíduos provocando determinados efeitos, sem ruídos. Nesse caso, 

segundo o professor Carlos Alberto Araújo (2012), os meios de comunicação são vistos 

como onipotentes, causa única e suficiente dos efeitos verificados. Por outro lado, os 

indivíduos são vistos como seres indiferenciados e totalmente passivos, expostos ao 

estímulo vindo dos meios. Ou seja, os efeitos dos meios de comunicação são diretos 

(ARAÚJO, 2012). Essa visão já está há muito superada nos estudos dos efeitos da 

comunicação, que passaram a analisar o receptor da informação como um indivíduo 

histórico. É através desse percurso teórico, liderado principalmente por estudos nos 

Estados Unidos, que surge a Teoria do Agendamento, nos anos 1970. Já não se pensa 

mais na ação dos meios como formadores de opinião com efeitos absolutos, mas como 

parte de um processo de cada indivíduo conhecer o mundo e o impacto no longo prazo. 

O crescimento dos veículos de comunicação e a diversificação das plataformas digitais 

tornou o processo descrito pela Teoria da Agenda mais complexo. 

A notícia não é pura fabricação, obviamente, mas isso não quer dizer que os 

meios de comunicação de massa consigam retratar o mundo tal qual ele é de fato. Para 

Maxwell McCombs (2009), um dos formuladores da Teoria da Agenda, junto com 

Donald Shaw, o jornalismo deveria ser uma atividade empírica verificável, mas possui 

uma visão limitada. 

Quando os eventos e as situações de cada dia são refratados através 

das lentes profissionais das organizações noticiosas, o resultado 

frequentemente é uma imagem do mundo, um pseudoambiente, que 

está longe de ser isomórfico tendo mais avaliações sistemáticas 

daquele ambiente. Há muitos eventos e situações solicitando a atenção 

dos jornalistas. Uma vez que não há nem capacidade de coletar 

informação sobre todos estes eventos nem a capacidade de contar à 

audiência sobre eles, os jornalistas apoiam-se sobre um conjunto de 

normas profissionais que guiam sua seleção diária do ambiente. O 

resultado é que os veículos noticiosos apresentam uma visão limitada 

do ambiente mais amplo, algo como a visão altamente limitada do 

mundo exterior disponível através de uma estreita fresta das janelas de 

alguns edifícios contemporâneos (MCCOMBS, 2009, pp. 44-45). 

 

McCombs aponta ainda a escassez de espaço na agenda pública: a sociedade só 

consegue prestar atenção a alguns poucos assuntos por vez. Primeiro, porque os  

veículos têm capacidade limitada de espaço, inclusive na internet com sua parente 

capacidade ilimitada, e gente para produção das notícias. Depois, “o estreito limite no 

tamanho da agenda pública é explicado pelos limites dos recursos do público, limites 

que incluem tanto o tempo como a capacidade psicológica” (MCOMBS, 2009, p. 68). 
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Emprego, destaca McCombs, é um dos temas com espaço permanente na 

agenda. A reforma trabalhista, um pedido frequente dos patrões há muitos anos, recebeu 

atenção especial da imprensa. Apenas um jornal, a Folha de S. Paulo, publicou 974 

matérias relacionadas ao tema somente em 2017, ano de assinatura da lei que 

flexibilizou o mercado de trabalho. São quase três citações por dia, em média. Na pauta 

diária dos grandes jornais brasileiros como uma das soluções para reduzir o desemprego 

no país, uma cerimônia organizada no Palácio do Planalto, em 2017, Temer sancionou a 

lei que flexibilizou os contratos trabalhistas, chamando de “modernização” o que, na 

verdade, era a possibilidade de vínculos empregatícios menos seguros para o 

trabalhador e mais baratos para o empresário. “Modernizar a legislação trabalhista era 

uma dessas demandas sobre as quais ninguém tinha dúvida. Sobre ela muito se falava, 

mas ninguém tinha a ousadia e a coragem de realizá-la”
6
, afirmou o então presidente 

durante a cerimônia no Palácio do Planalto em que assinou as mudanças nas leis 

trabalhistas. 

A reforma trabalhista afeta diretamente a vida dos trabalhadores e sua 

discussão provoca interesse, o debate atrai público e audiência. Assim, a capacidade dos 

meios de comunicação de influenciar a agenda aumenta. “A capacidade de influência 

dos meios de comunicação de massa sobre o conhecimento do que é importante e 

relevante varia conforme os termos tratados. Ele é maior sobre alguns do que sobre 

outros”. (WOLF, 2009, p. 145). 

A partir da definição de Goffman para enquadramento, que sugere 

enquadramento como janela para responder o que se passa naquele momento, Mauro 

Porto (2002) afirma que os “enquadramentos são entendidos como marcos 

interpretativos mais gerais construídos socialmente que permitem as pessoas fazer 

sentido dos eventos e das situações sociais” (PORTO, 2002, p. 4). Ora, enquadrar é 

recortar e excluir. E é isso que os editores de notícias fazem: definem e constroem a 

realidade. “Enquadramentos são, portanto, importantes instrumentos de poder” 

(PORTO, 2002, p. 5). Quer dizer, a flexibilização do trabalho e o aumento da 

precarização das relações trabalhistas estão em processo, mas a grande mídia em geral 

 
 

6
 AMARAL, Luciana; MARCHESAN, Ricardo; KAORU, Thâmara. Temer sanciona reforma 

trabalhista e diz que ninguém teve a ousadia antes. UOL, Brasília e São Paulo, 13 de jul. de 

2017. Disponível em <https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2017/07/13/temer- 

sanciona-reforma-trabalhista.htm> Acesso em 19 nov. de 2019. 
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recorta apenas parte dessa realidade – e quase sempre a versão que enaltece o lado do 

empresariado. 

Mauro Porto (2002) faz a distinção de dois tipos diferentes de enquadramento: 

o noticioso e o interpretativo. No primeiro caso, “são padrões de apresentação, seleção e 

ênfase utilizados por jornalistas para organizar seus relatos”; Já os enquadramentos 

interpretativos “são padrões de interpretação que promovem uma avaliação particular de 

temas e/ou eventos políticos, incluindo definições de problemas, avaliações sobre  

causas e responsabilidades, recomendações de tratamento”. 

Jornalistas preferem opinar diretamente apenas em colunas específicas ou em 

editorias, seguindo as normas de objetividade e imparcialidade como já descrito por 

Tuchman. O problema é que o texto nunca é neutro, jornalistas usam citações para dizer 

o que eles próprios pensam e, nesse sentindo, têm papel indireto no enquadramento 

interpretativo (PORTO, 2002). Então, nessa disputa de fontes que já descrevemos no 

capítulo anterior, “a mídia contribui para privilegiar determinadas interpretações 

hegemônicas da realidade, especialmente aquelas promovidas pelas fontes oficiais do 

governo” (PORTO, 2002, p. 19). Ou seja, o jornalista decide enquadrar um fato de 

determinada maneira e não de outra, escolhe um enfoque em detrimento de outro e 

assim fornece ao público apenas uma parcela da realidade. 

Ocorrem dois processos distintos, portanto. Os temas são agendados, seguindo 

as diretrizes já descritas na Teoria do Agendamento; quer dizer, é colocado pelos meios 

de comunicação o que vai ser discutido no dia a dia das pessoas. Em seguida, o 

enquadramento define como esse tema será debatido e como as interpretações dos fatos 

devem ser organizadas na mídia. No enquadramento, são definidos o que receberá 

ênfase e quais parte serão excluídas, processo classificado pelo norte-americano Robert 

Entman (1993) como escolha e saliência. Ou seja, o veículo de mídia seleciona  e 

destaca um recorte da realidade que melhor se encaixa em sua linha editorial. Reforça, 

portanto, a mudança percebida pelas pesquisas publicadas em O Globo e na Folha de S. 

Paulo em um espaço de sete anos: à medida que o assunto empreendedorismo é cada 

vez mais relatado e exaltado na mídia hegemônica, maior é a proporção de pessoas que 

adota esse discurso e resolve abrir o próprio negócio como saída para a crise do 

mercado de trabalho. 
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Dito de outra forma, a solução apontada por especialistas para um mercado de 

trabalho em crise é empreender. Sem chance no trabalho formal, cada vez mais pessoas 

se arriscam no trabalho por conta própria, na aventura de ser o próprio patrão. Essa é 

saída apontada. Um discurso que ganha força à medida que os meios de comunicação –, 

o jornalismo econômico, em particular –, incentivam através do discurso mudanças na 

forma do emprego, notadamente o crescimento do termo empreendedorismo nas  

páginas da imprensa especializada. O empreendedor é retratado como um aventureiro 

que decide se virar por conta própria. Em detrimento da segurança no emprego, homens 

e mulheres agora decidem – ou são incentivados a seguir esse caminho – pela 

flexibilidade. A narrativa da “reinvenção de si mesmo” ganhou força e, cada vez mais, 

ter o próprio negócio é uma saída apontada como melhor do que ter que responder a um 

chefe com horários bem definidos. 
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2. A construção do novo trabalho no cotidiano 

 
Todos os dias uma redação recebe centenas de informações. São notas sobre 

um acidente de carro no Centro da cidade, a chegada da frente fria na próxima semana,  

o discurso do prefeito local, a decisão de algum político sem importância, o assalto a 

uma pessoa numa rua deserta, um estudo sobre o mercado de trabalho, estatísticas de 

inflação e o preço do dólar. A partir desses relatos é construído o jornal diário que vai às 

bancas com a missão de ser o meio reservado para contar o que se passou no dia 

anterior, excluindo ao esquecimento tudo que não está naquelas poucas páginas, 

praticamente como se não tivesse acontecido. Ou, atualizando para os dias atuais, são 

esses relatos que aparecem nas primeiras páginas de sites, blogs de notícias e redes 

sociais que se popularizaram nos últimos anos construindo uma nova relação entre 

notícias e público em geral. 

Embora o jornal impresso tenha perdido sua hegemonia como espaço de 

armazenar os relatos diários, a lógica dos veículos online é semelhante em alguns 

aspectos. A velocidade de reprodução da notícia e a amplificação das vozes e discursos 

estão entre as principais de diferenças, há outras mas isso não está entre objetivos deste 

trabalho. Em sites e blogs também são espaços reservados para que sejam contadas 

histórias do cotidiano, com valores próximos aos que sempre estiveram presentes na 

mídia impressa, mas com velocidade de reprodução muito maior, praticamente em 

tempo real, e atualização frequente. Assim, políticos, analistas de variados temas e 

empresários procuram uma brecha para ver escrito e publicado na imprensa suas vitórias 

e lucros – frequentemente, histórias nem tão extraordinárias assim numa leitura à 

segunda vista. 

Frequentemente o jornalista dentro de uma redação recebe ligações e 

mensagens de assessores de imprensa oferecendo pautas com histórias de vitória de seus 

clientes, que montam estruturas profissionais para buscar melhor posicionamento de 

imagem, acesso as publicações e tentar romper os filtros dos repórteres e editores até às 

páginas jornalísticas. No período em que fui repórter do principal jornal de economia do 

país, percebi que dia sim e outro também chegavam histórias assim: empreendedores 

que teriam superado a crise econômica e, agora, conseguiriam fazer crescer os próprios 

negócios, em diferentes ramos de atuação. O objetivo das assessorias de imprensa é 

valorizar essa trajetória do empresário, com um negócio pequeno, médio ou grande, 
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tentando fazer parecer que é um caso extraordinário. “Você não encontra muita coisa 

sobre a maneira como as pessoas sem importância viveram esse dia: suas ocupações e 

preocupações, seus trabalhos e divertimentos” (LEFEBVRE, 1991, p. 6). Quer dizer, 

relacionando com a nossa pesquisa, que os trabalhos da burocracia empresarial, 

daquelas pessoas que até fazem serviços importantes dentro da companhia, mas de 

rotina, batem ponto todos os dias e voltam pra casa, esses não estão nos jornais. Na 

prática, o que os assessores de imprensa querem é romper essa barreira do ordinário e 

modelar a trajetória de seus clientes como percursos de empreendedores de sucesso. 

 

O filósofo Henri Lefebvre (1991) vê o cotidiano como fio condutor da história. 

Através da construção diária do conhecimento, do cotidiano vivido individualmente, 

seria possível conhecer a realidade social do mundo, os conflitos entre o racional e o 

irracional, os problemas da produção, as questões da política econômica, onde acontece 

a vida vivida. É no cotidiano que os indivíduos constroem relações sociais e os valores 

do homem. E os veículos de comunicação ajudam a consolidar, ou até mesmo construir, 

esses valores. Como descreve Lefebvre, em “A Vida Cotidiana no Mundo Moderno”, o 

cotidiano é um fluxo, contínuo e fluido, sem cortes ou edição. O cotidiano é, portanto, o 

local onde a história se realiza. De certa maneira, estão nos jornais diários e os portais 

de notícia online, os registros de parte dessa história. “A história de um dia engloba a do 

mundo e a da sociedade” (LEFEBVRE, 1991, p. 8). Ao contrário dos filmes e da 

literatura, que partem da cotidianidade dissimulada, segundo o escritor e filósofo 

francês, os jornais estampam fragmentos do cotidiano, as marcas mais destacadas 

daquele período. A questão, no entanto, é entender como os filtros para reconhecer e 

apresentar o que é destaque e o que jornais e jornalistas excluirão do registro. 

 

Ao longo deste capítulo usaremos reportagens que ajudam a esclarecer a 

exaltação ao empreendedorismo e ao trabalho individual. São matérias dos principais 

jornais do país (O Globo, Folha de S. Paulo e Estado de S. Paulo), escolhidas através de 

uma busca específica pelo termo “empreendedorismo” nos sites dessas publicações e 

selecionadas a partir de uma análise de conteúdo. No terceiro capítulo, reservado para o 

estudo de caso, analisaremos detalhadamente reportagens especificamente do ano de 

2017, como já sabemos, ano em que foi assinada a reforma trabalhista proposta pela 

equipe do ex-presidente Michel Temer. 
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Para a filósofa húngara Agnes Heller (2008), os objetivos dos homens são 

também definidos pelo período histórico, ou seja, o momento modifica e determina 

aspirações das pessoas. É o que a pensadora classifica como “circunstância”. 

Obviamente, porém, essa circunstância não é estática: os homens afetam e são afetados 

por ela. Na prática, o homem faz sua própria história, é o senhor do seu destino, mas  

não como ele mesmo quer. O homem faz sua própria história a partir de um cenário já 

construído, a partir de estradas já trilhadas no passado. É um constante trabalho de  

afetar e ser afetado. O que Heller vai dizer é que as estruturas sociais se alteram ao 

longo da história. Trata-se de mudanças no que é essencial na sociedade. O que era 

importante há algumas gerações submerge em detrimento de outros valores. “O decurso 

da história é o processo de construção dos valores, ou da degenerescência e ocaso desse 

ou daquele valor” (HELLER, 2008, p. 17). 

É preciso, então, definir o que é valor: “tudo aquilo que faz parte do ser 

genérico do homem e contribui, direta ou mediatamente, para a explicação desse ser 

genérico” (HELLER, 2008, p. 17). Na prática, para Heller, valor é tudo aquilo que faz 

parte da essência do homem, como o trabalho, seguindo o pensamento marxista. Nesse 

sentido, as mudanças nos significados do trabalho espelham mudanças nos valores da 

sociedade naquele determinado período. 

O trabalho é um tema central na teoria do cotidiano de Agnes Heller, é a 

referência na divisão do tempo da vida das pessoas. Portanto, modificar as relações de 

trabalho é, consequentemente, mudar a divisão do tempo. Para Heller, sociedade, 

trabalho e tempo formam a estrutura da vida cotidiana. 

 
O trabalho, enquanto categoria central do materialismo histórico, é 

determinante para a constituição do modo de produção, porque através 

dele o ser humano transforma a natureza e desenvolve todas as 

atividades necessárias para a sua produção e reprodução. Vale lembrar 

que o ser humano só se desenvolveu historicamente na sociedade em 

função da categoria trabalho; sem esta, a sociedade não se constituiria, 

permanecendo apenas a existência da natureza. Portanto, tempo e 

trabalho, na vida cotidiana, são indissociáveis. (GUIMARÃES, 2016, 

p. 192) 

 
 

Assim, o tempo dedicado ao trabalho é tempo perdido em outras dimensões da 

vida. O trabalho é alienante, visto por esse prisma. Sufocado pelas horas de trabalho 

exigidas pelo empregador, dentro da repartição, escritório ou fábrica, por exemplo, entre 

os sonhos do novo empreendedor está ter tempo para se dedicar a outros prazeres da 
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vida. Em outras palavras, as experiências sociais e o conhecimento do mundo são 

limitados por um trabalho repressivo e limitador, uma alienação presente no cotidiano 

derivada das relações sociais dentro do capitalismo. 

 

O trabalho também é alienante, ainda de acordo com a teoria marxista, porque 

priva a pessoa de sua real identidade. Na sociedade do trabalho, identidade e o fazer 

laboral se misturam. Nos identificamos e conhecemos os outros pelas profissões que 

exercem, pelo que produzem no mundo do trabalho. A educação ainda nos primeiros 

anos de vida já é pautada para formar profissionais e exercer um lugar no mundo 

competitivo do trabalho. Em vez de educar para uma sociedade justa e igualitária, as 

escolas se vangloriam em oferecer um ensino competitivo cujo único objetivo é 

profissionalizar o aluno e tentar fazê-lo ganhar dinheiro quando adulto. 

 

A busca pelo negócio próprio como solução de vida e, ao mesmo tempo, 

caminho de fuga do estresse no dia a dia do trabalho tradicional parece ter ganhado 

força nos últimos anos. Despedir o patrão parece ser o sonho de grande parte dos 

trabalhadores cansados da exploração diária no ambiente corporativo. Agnes Heller 

(2008) acredita que o cotidiano é um espaço privilegiado de manifestação de valores, 

que ao longo da história se constroem e se desconstroem, mudam de sentido a depender 

de cada período. Assim, o crescimento profissional impulsionado exclusivamente pelo 

esforço próprio, sem ajuda de ninguém, livre das amarras do Estado, seria um dos 

valores desta época. Como vimos, desde o final da década de 1980, o modelo neoliberal 

ganha cada vez mais espaço e carrega junto o processo de desmobilização do Estado de 

bem-estar social, valorizando o indivíduo autônomo que, embora desassistido pelo 

Estado, seria mesmo assim capaz de gerir a si mesmo e estaria apto a sobreviver às 

oscilações do mercado. 

 

Pode-se considerar valor tudo aquilo que, em qualquer das esferas e 

em relação com a situação de cada momento, contribua para o 

enriquecimento daqueles componentes essenciais; pode-se considerar 

desvalor tudo o que direta ou indiretamente rebaixe ou inverta o nível 

alcançado no desenvolvimento de um determinado componente 

essencial. O valor, portanto, é uma categoria ontológico-social; como 

tal, é algo objetivo; mas não tem objetividade natural (apenas 

pressupostos ou condições naturais), e sim objetividade social. É 

independente das avaliações dos indivíduos, mas não da atividade dos 

homens, é expressão e resultante de relações e situações sociais 

(HELLER, 2008, p. 18). 
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A filósofa húngara aponta o cotidiano como práxis da vida, um meio do 

caminho entre dois períodos revolucionários onde a vida é vivida e são criadas as 

condições de mudança. Ou seja, é no cotidiano que o trabalho do dia a dia acontece, em 

que os conflitos laborais ocorrem e se iniciam as mudanças. Heller (2008) afirma ainda 

que ao mesmo tempo em que o cotidiano é histórico, também é a própria história. 

 

Como percebe a pesquisadora europeia, nem sempre a liberdade foi um valor 

fundamental na sociedade ocidental. Na Grécia Antiga, a contemplação da vida humana 

e da natureza tinha outra conotação no cotidiano, eram mais valorizados que o trabalho. 

Naquele período histórico, trabalhar não era coisa para os homens nobres, mas para 

escravos e mulheres. Ao longo do tempo essa relação se modifica: o trabalho passa a 

enobrecer o homem, como diz o dito popular. 

No cume da hierarquia axiológica das éticas antigas não estava a 

liberdade, mas a felicidade. A liberdade só veio a conseguir um lugar 

importante e cada vez mais significativo no núcleo da ética na época 

em que assumiu essa mesma importância na própria realidade; quando 

as comunidades naturais de tipo antigo se dissolveram, a sociedade 

capitalista empreendeu o caminho do seu desenvolvimento e, com 

isso, esgotou-se a inserção incondicional e natural do homem numa 

situação dada; por conseguinte, pelo menos de modo abstrato e de 

acordo com a mera possibilidade, o homem pôde já escolher seu lugar 

no mundo e, com ele seus costumes e suas normas, o que tornou 

desnecessária uma ética vinculada ao código dos costumes. Assim, 

portanto, a 'liberdade' enquanto nova categoria central da eticidade 

significa um crescimento axiológico. (HELLER, 2008, p. 20-21) 

 
Marilena Chauí (1992) relaciona a teoria da causalidade, uma concepção ainda 

aristotélica, com a divisão social do trabalho e dá pistas do por que o desejo de ter o 

próprio negócio está arraigado na sociedade. A principal questão, aponta a filósofa 

brasileira, é que a teoria da causalidade valoriza mais quem pede para fazer do que 

aquele que coloca a mão na massa e faz. Ou seja, valoriza mais o patrão ou o dono do 

capital que o empregado. Dito de outra forma, o valor dado ao trabalho evoluiu na 

sociedade moderna e se tornou símbolo de liberdade. Livre da escravidão ou do senhor 

feudal, o trabalhador na modernidade seria livre para escolher como e com o que 

trabalhar. O problema é que os meios de trabalhar não foram divididos igualmente. 

De um lado, o trabalho como expressão de uma vontade livre e dotada 

de fins próprios (isto é, o trabalho visto pelo burguês), e, de  outro 

lado, o trabalho como relação da máquina corporal com as máquinas 

sem vida, isto é, com as coisas naturais e fabricadas (isto é, o trabalho 

realizado pelo trabalhador). Ora, essas duas faces do trabalho também 
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estarão divididas em duas figuras diferentes: o lado livre e espiritual 

do trabalho é o burguês, que determina os fins, enquanto o lado 

mecânico e corpóreo do trabalho é o trabalhador, simples meio para 

fins que lhe são estranhos. De um lado, a liberdade. De outro, a 

‘necessidade’, isto é, o autômato. (CHAUÍ, 1992, p. 19) 

 

 
 

Relativamente, essa mudança na percepção do que é ou não importante  

também ocorreu no mundo do trabalho. Se há algumas décadas era mais importante a 

estabilidade, a regularidade e previsibilidade em sua própria trajetória laboral, agora 

grande parte das pessoas persegue a flexibilidade e a suposta liberdade de ser dono do 

próprio negócio. O antigo sonho de se tornar um funcionário público com estabilidade 

de carreira e salário garantido já não é mais o grande objetivo dos jovens, como já 

demonstrado em reportagem da Folha de S. Paulo destacada anteriormente. 

Desse modo, a rotina do trabalhador formal, empregado em uma fábrica ou 

repartição pública, passa a ser criticada por parcela da população. Esse ataque ao dia a 

dia comum, ao cotidiano do trabalho, se aproxima de questões já apontadas por Adam 

Smith ainda no século 18. Para o economista escocês, a rotina embrutecia. Em vez de 

aprimorar o trabalho, ao contrário, a repetição empobrecia o caráter humano. O que 

Smith, ainda no século 18, vai dizer é que a repetição pode ser boa para a produtividade, 

mas limita a criatividade e afeta a sanidade psicológica do trabalhador. O exemplo 

usado pelo economista inglês é uma fábrica de pregos, que pode produzir muito mais 

com servidores dedicados a uma única função na linha de montagem, acreditava o pai 

do liberalismo, mas tornava limitada a capacidade de racionar do funcionário. 

Num outro contexto histórico, já a partir do século 20 em que a indústria de 

veículos de Henry Ford vira modelo de produção em massa, Richard Sennett (1998), 

sustenta que, embotado na linha de produção, o trabalhador acaba perdendo o controle 

sobre o próprio trabalho. Essa ideia, em certa medida, é retomada agora. O que novos 

empreendedores buscam também é esse afastamento da repetição exaltada pelo 

fordismo, da rotina diária e repetitiva do trabalho como até pouco tempo era conhecido 

o modelo de produção industrial e repetido em diferentes setores da economia fora da 

fábrica. Nesse sentido, as reportagens que destacam o sucesso do empreendedor e sua 

jornada heroica na direção de um negócio lucrativo também auxiliam na conservação 

dos valores de determinada fase histórica. 
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2.1. Flexibilidade: novo modelo, novos sonhos 

 
A partir da segunda metade da década de 1970, o modelo de produção 

consolidado no pós-guerra é corroído e abre espaço para formas mais flexíveis, como já 

visto no primeiro capítulo. A crise mundial desse período, provocada pela mudança de 

patamar do preço do petróleo após conflito dos países integrantes da Organização dos 

Países Exportadores de Petróleo (Opep), é seguida de uma rápida reorganização dos 

fluxos de capital e produção. Nesse ponto, a organização do trabalho na modernidade e 

na pós-modernidade se diferencia. 

Max Weber (2013 [1930]) aponta como fator fundamental daquele capitalismo 

do fim do século 19 a separação entre casa e trabalho. “A moderna organização racional 

do empreendimento capitalista não seria possível sem outros dois fatores importantes 

nesse desenvolvimento: a separação entre negócios e a vida doméstica” (WEBER, 2013 

[1930], p. 21). Na visão do sociólogo alemão, essa barreira tornaria a produção racional 

e ajudaria no aumento da produtividade e, consequentemente, do lucro. Quer dizer, a 

separação entre casa e trabalho é, na visão de Weber, favorável ao desenvolvimento do 

capitalismo no período moderno. Mas essa relação, com o avanço do modelo flexível no 

século 21, se altera gradativamente com choques no modelo de emprego. 

O impacto da pós-modernidade nessa mudança do mercado de trabalho é 

direto. Aliás, não somente no âmbito do trabalho, mas também na vida cotidiana em 

geral. “É bastante natural que a flexibilidade cause ansiedade: as pessoas não sabem que 

riscos serão compensados, que caminhos seguir” (SENNETT, 1998, p. 9). Para Richard 

Sennett (1998) um dos principais pontos deste período é que, além – ou justamente por 

causa – das novas tecnologias, a organização do tempo do trabalho é outra 

completamente diferente. As barreiras que separavam casa e trabalho se diluem, 

alterando o pilar que sustentava o capitalismo do século 19. É como destacado acima na 

reportagem do jornal O Globo, mostrada no capítulo anterior: o trabalho autônomo 

permitiria o almoço em casa, mais horas de lazer e tempo com a família. 

Isso não significa, porém, que esse novo empreendedor, como está sendo 

classificado o dono do próprio negócio, esteja livre na organização de seu tempo. Há 

outras formas de controle do tempo do trabalhador. “Diz-se que, atacando a burocracia 
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rígida e enfatizando o risco, a flexibilidade dá às pessoas mais liberdade para moldar 

suas vidas. Na verdade, a nova ordem impõe novos controles, em vez de simplesmente 

abolir as regras do passado” (SENNETT, 1998, p.10). 

Essa ideia de trabalho duro dia e noite também é reforçada em outro texto da 

Folha de S. Paulo. Dessa vez, uma entrevista com um autor especializado no tema. 

Também publicada em setembro de 2019, o título, novamente, reforça a necessidade do 

empreendedor sempre estar alerta: “‘Empreendedor acorda todo dia desempregado  e 

tem que correr atrás’, diz empresário”
7
. Trata-se de Fábio Rodrigues, um homem de 43 

anos que enriqueceu, se diz entusiasta do empreendedorismo, mas escreveu um livro 

cujo nome é um alerta: “Na Dúvida, Não Empreenda”. 

À reportagem do jornal paulistano, Rodrigues descreve o que um 

empreendedor não pode fazer. A lista de motivos errados para abrir o próprio negócio 

contém alguns sonhos de diversos trabalhadores como ter liberdade, viver sem chefe ou 

fugir do desemprego. Esses são, aliás, justamente alguns motivos alegados em pesquisas 

de opinião para começar uma carreira por conta própria. “Ao tomar a decisão, é 

importante deixar de lado a imagem glamourosa do dono de startup. Ter isso na cabeça  

é como escolher ser chef pensando nas estrelas Michelin e não nos legumes a picar”, 

disse o escritor em tom professoral à Folha de S. Paulo. 

Essa é uma ponderação interessante em meio ao discurso praticamente 

consensual de incentivo ao empreendedorismo que predomina em reportagens de 

diferentes jornais. Na verdade, o cotidiano desse novo trabalhador passa a ser tomado 

pelas horas de serviço. Se já não há mais uma divisão entre casa e trabalho, o trabalho 

está em toda parte, entre todas as horas do dia. Isso quer dizer que o novo empreendedor 

estará sempre trabalhando. 

Na revolta contra a rotina, a aparência de nova liberdade é enganosa. 

O tempo nas instituições e para os indivíduos não foi libertado da  

jaula de ferro do passado, mas sujeito a novos controles do alto para 

baixo. O tempo da flexibilidade é o tempo de um novo poder. 

Flexibilidade gera desordem, mas não livra das limitações 

(SENNETT, 1998, p. 69). 
 

 
 

7
 REIS, Fernanda. 'Empreendedor acorda todo dia desempregado e tem que correr atrás', diz empresário. 

Folha de S. Paulo, São Paulo 9 de set. de 2019. Disponível em 

<https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2019/09/empreendedor-acorda-todo-dia-desempregado-e-tem- 

que-correr-atras-diz-empresario.shtml> Acessado em 25 de abr. de 2020. 
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Ao contrário, a percepção é de que há maior controle sobre o trabalho para 

aquele que está fora do escritório, nessa jornada flexível. Ora, se o trabalho depende 

exclusiva e unicamente dele mesmo não há com quem compartilhar as 

responsabilidades, logo sucesso ou fracasso estão nas mãos do próprio empreendedor. 

Nesse sentido, em meio a tantos concorrentes, há um ponto comum destacado pelos 

especialistas ouvidos nas reportagens: para vencer é preciso muito trabalho. 

Nesse cenário de capitalismo flexível, em que trabalhadores precisam ser 

abertos a mudanças, assumam riscos e dependam cada vez menos do Estado, o sentido 

de carreira profissional ganhou novos contornos. Em vez de uma estrada em linha reta, 

compara Sennett (1998), a vida laboral passa a se construir em blocos independentes, 

em jobs separados um dos outros. A cada nova empreitada freelancer, a cada novo job, 

é preciso um novo recomeço e adaptação as regras daquele jogo. Na linguagem popular 

do mercado de trabalho tornou-se comum a expressão “manda jobs”. Trata-se de 

trabalhos temporários, por projeto, sem vínculo empregatício tradicional. 

Na visão de Sennett (2015), a flexibilidade das relações altera o funcionamento 

do trabalho como um todo. Enquanto a infraestrutura das empresas tradicionais 

costumava ser clara, com recompensas mais ou menos conhecidas, nas novas 

companhias o objetivo é de curto prazo: “seu futuro não pode ser previsto” (SENNETT, 

2015, p. 52). Desse modo, uma característica fundamental desses novos trabalhadores 

flexíveis é suportar essa ambiguidade, como diz o autor americano. Daí especialistas em 

carreiras ouvidos pela imprensa destacarem a palavra resiliência, que significa ter 

rápida adaptação ou recuperação. 

A performance é cada vez mais destacada e valorizada, a pressão pelo 

desempenho parte do próprio trabalhador, agora patrão de si mesmo. Se já não há mais a 

coerção clara e tradicional do chefe, aquele que dá ordens verticais à equipe, ocorre uma 

livre coerção, como sugere Byung-chul Han, em A Sociedade do Cansaço (2015). 

O sujeito de desempenho está livre da instância externa de domínio 

que o obriga a trabalhar ou que poderia explorá-lo. É senhor e 

soberano de si mesmo. Assim, não está submisso a ninguém ou está 

submisso apenas a si mesmo. É nisso que ele se distingue do sujeito de 

obediência. A queda da instância dominadora não leva à liberdade. Ao 

contrário, faz com que liberdade e coação coincidam. (HAN, 2015 

p.29) 
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Assim, o trabalhador por conta própria, o autônomo, aquele que encontra nesse 

negócio uma saída para crise, é um “autoexplorado”. “Essa é mais eficiente do que uma 

exploração do outro, pois caminha de mãos dadas com o sentimento de liberdade. O 

explorador é também o explorado. Agressor e vítima não podem mais ser distinguidos” 

(HAN, 2015, p.30). A exigência por desempenho leva à Sociedade do Cansaço, de Han, 

que destrói a comunidade, individualiza em um cansaço solitário. 

Em parte, isso é o que João Freire Filho (2011) – a partir de Fred Luthans 

(2007) – classifica como “capital psicológico positivo”. É o outro lado da vigilância, um 

espírito empreendedor que faz com que o desejo de trabalhar dia e noite em busca do 

seu próprio sonho, da construção do próprio negócio, substitua o olhar do patrão. “A 

motivação intrínseca para atuar em benefício da fortificação da autoestima e do 

desenvolvimento das próprias habilidades já estimularia uma entrega ilimitada ao labor 

produtivo” (FREIRE FILHO, p. 28, 2011). Nesse sentido, já não há mais diferenciação 

entre as vidas profissional e privada. 

Um artigo de opinião publicado na Folha de S. Paulo volta a apontar o 

empreendedorismo como saído para a crise econômica. O título do texto publicado em 

setembro de 2019 é direto: “O Brasil que empreende é o Brasil que prospera”
8
. Diretor 

do Sebrae em São Paulo, Wilson Poit destaca, basicamente, dois problemas para o 

empreendedorismo no país. O primeiro é a burocracia do Estado, que precisa ser 

reduzida para deixar o empreendedor seguir em paz com seu negócio. Como já dito 

antes, esse é um discurso frequente: especialistas afirmam que o governo deve ser 

reduzido para não interferir nas decisões dos empresários. O segundo ponto é a 

qualificação do empreendedor, que deve ser frequente. Esse precisa sempre estar 

atualizado às novas tendências, não pode desligar nunca. 

Um empreendedor tem ainda outra característica essencial, de acordo com 

especialistas: inquietação. Quer dizer, o bom empreendedor está sempre ativo, ligado 

em boas oportunidades de mercado, aberto a novos aprendizados. Nesse mesmo artigo 

publicado na olha, Wilson Poitt escreve que “os principais motivos para o insucesso são 

desinformação dos donos sobre o mercado, falta de planejamento e falhas no 

 

 
8
 POIT, Wilson. O Brasil que empreende é o Brasil que prospera. Folha de S. Paulo, São Paulo 25 de set. 

de 2019. Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2019/09/o-brasil-que-empreende-e-o- 

brasil-que-prospera.shtml> Acesso em 26 jan. 2020. 
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comportamento do empreendedor. Esse preparo insuficiente pode ser sanado com 

capacitação”. 

Repare, o empreendedor é também multitarefa. Precisa fazer várias coisas ao 

mesmo tempo, e agora: deve estudar o mercado em que atua, saber das últimas 

tendências do seu negócio, lidar com funcionários e fornecedores, saber das dívidas e 

das oportunidades que tem pela frente, entre outras tarefas infinitas. Na sociedade pós- 

moderna, essa é uma característica elogiada, mas que para Han (2017), ao contrário, não 

representa nenhum progresso civilizatório. Na realidade, essa é uma habilidade também 

encontrada na vida dos animais selvagens. “As mais recentes evoluções sociais e a 

mudança de estrutura da atenção aproximam cada vez mais a sociedade da vida 

selvagem” (HAN, 2017, p. 32). O autor sul-coreano aponta que, na verdade, o ritmo 

acelerado no qual o cotidiano é tocado na contemporaneidade aprisiona. Correr não é 

um passo diferente, diz o filósofo, apenas mais rápido. Nesse contexto, abrir o próprio 

negócio apenas para fugir da opressão do patrão seria um erro, caso a infraestrutura do 

cotidiano permaneça a mesma. 

Outra reportagem da Folha de S. Paulo reforça essa ideia. O título “Desejo de 

ser o próprio chefe é um ótimo motivo para não empreender”
9
 serve como um alerta 

para os empreendedores mais ansiosos. “Abrir um negócio só pela vontade de se tornar 

o próprio patrão é um caminho rápido para o fracasso. Quem busca a liberdade ao 

empreendedor possivelmente vai acumular uma lista de frustrações”, acrescenta o 

jornalista Guilherme Botacini, que assina a matéria. Segundo escreve Botacini, “a 

glamorização do mundo das startups esconde uma rotina burocrática e o peso sobre o 

empreendedor, responsável por tomar todas as decisões”. 

Han vai dizer que a exploração permanente mesmo sem senhorio ocorre de 

outra forma. 

A sociedade do trabalho e a sociedade do desempenho não são uma 

sociedade livre. Elas geram novas coerções. A dialética de senhor e 

escravo está, não em última instância, para aquela na qual um é livre e 

que seria capaz também de ter tempo livre para o lazer. Leva ao 

contrário a uma sociedade do trabalho, na qual o próprio senhor se 

transformou num escravo do trabalho. Nessa sociedade coercitiva, 

 

9
 BOTACINI, Guilherme. Desejo de ser o próprio chefe é um ótimo motivo para não empreender. Folha 

de S. Paulo, São Paulo 15 de dez. de 2019. Disponível em 
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cada um carrega consigo seu campo de trabalho. A especificidade 

desse campo de trabalho é que somos ao mesmo tempo prisioneiro e 

vigia, vítima e agressor. Assim, acabamos explorando a nós mesmos. 

(HAN, 2017, p. 47) 

 

 
Essas mudanças legais nas relações de trabalho acontecem na esteira de 

mudanças na cultura e no estilo de vida dos cidadãos. Se antes havia procura por 

estabilidade no emprego, agora a busca é outra. O filósofo Zygmunt Bauman (1998) 

indica que homens e mulheres trocaram a segurança individual pela procura da 

felicidade e da liberdade. 

Os mal-estares da modernidade provinham de uma espécie de 

segurança que tolerava uma liberdade pequena demais na busca da 

felicidade individual. Os mal-estares da pós-modernidade provém de 

uma espécie de liberdade de procura do prazer que tolera uma 

segurança individual pequena demais. (...) Liberdade sem segurança 

não assegura mais firmemente uma provisão de felicidade do que 

segurança sem liberdade. Uma disposição diferente das questões 

humanas não é necessariamente um passo adiante no caminho da 

maior felicidade: só parece ser tal no momento em que se está 

fazendo. (BAUMAN, 1998, p. 10) 

 
Na pós-modernidade, a interferência coletiva no destino individual é 

completamente rejeitada. A pressão é pela desregulamentação e privatização, sob o véu 

da livre competição esse objetivo chega ao limite. Nesse sentido, a vida que antes era 

construída tijolo por tijolo num desenho lógico – como disse o compositor Chico 

Buarque na música Construção – e planejamento a longo prazo, agora já não é mais 

sólida, essa evolução se dá sem uma clara percepção do final da história. “O mundo pós-

moderno está se preparando para a vida sob uma condição de incerteza que é 

permanente e irredutível” (BAUMAN, 1998, p. 32). 

Sobre segurança no mercado de trabalho, em reportagem já destacada 

anteriormente, o empresário Lhan Leal questiona: “o que é segurança?”. Após ser 

demitido duas vezes durante a crise econômica, Leal abriu um negócio próprio. Foi a 

saída para manter uma renda depois de ter as portas fechadas seguidamente no mercado 

de trabalho formal. Quando já não há mais nenhuma alternativa em segurança no 

mercado, o caminho que resta para o trabalhador é aceitar as novas regras do jogo, mais 

flexíveis e fluidas. 
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Em 2017, quando o país ainda enfrentava a recessão econômica, o jornal O 

Globo reuniu histórias de uma dezena de jovens empreendedores. Os casos se 

misturavam: havia quem tivesse sido jogado para o negócio próprio por causa da falta 

de emprego formal e aqueles que deixaram carreiras tradicionais para abrir uma 

empresa. A conclusão da reportagem pode ser resumida pelo título: “Crise e mudança 

cultural levam 20% dos jovens a empreender”
10

. 

Além do mau momento da economia brasileira, que provocava o fechamento  

de milhares de vagas de trabalho, há aqueles jovens que decidem partir em busca da 

felicidade. É o caso de um dos personagens destacados na matéria da publicação 

carioca. João Paulo Martins, que tinha 24 anos quando o texto foi ao ar, revela que 

buscou empreender porque estava infeliz no antigo emprego, embora considerado 

estável e promissor. “Vejo muitas pessoas que chamo de infelizes de segunda a sexta. 

São aqueles que se conformaram em trabalhar em algo que não gostam, que nem paga 

mais tão bem, mas se acomodam e não têm coragem de tocar seus próprios negócios”, 

diz o jovem empresário. Essa reportagem, manchete da capa de O Globo naquele dia, 

será alvo de análise mais detalhada no terceiro capítulo. 

A busca pela felicidade parece ser, segundo a reportagem, motivação para 

muitos jovens empreenderem. Essa é a principal mudança cultural anotada pela 

reportagem: em vez da estabilidade do emprego com carteira assinada, a aventura do 

empreendedorismo, mesmo que o negócio ainda não seja rentável. Marden Rodrigues, 

também ouvido na reportagem, considera a satisfação profissional fundamental, apesar 

de ganhar um terço do salário de seu último emprego. É como se o trabalho fosse um 

fim em si mesmo, e não um meio para construir uma vida. Nesse caso, o que define é a 

vida é o trabalho, como aponta Pedro Bendassonli, professor da Universidade Federal  

do Rio Grande do Norte 

Na sociedade do trabalho, portanto, o trabalho era a principal via de 

acesso à identidade: de cidadão, de profissional, de pessoa respeitada e 

honesta, de bom filho de Deus e, principalmente, de indivíduo – a 

autoimagem que este forma de si mesmo na sua relação com o mundo 

(BENDASSOLLI, 2016, p. 215) 
 

 

 

10
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Bendassolli define a sociedade como sendo aquela orientada pelo trabalho, ou 

seja, que o trabalho é essencialmente o que define a sociedade. Além disso, é  

constituída por uma ética do trabalho, um local específico, que no caso é a fábrica; e o 

operário, figura central nessa flexibilização do mundo do trabalho. 

Caroline Santis, por exemplo, é uma das personagens destacadas no caderno 

especial de junho de 2019 da Folha de S. Paulo
11

. Santis superou uma crise no antigo 

trabalho se dedicando a um negócio, vamos dizer, “zen”: ela e o marido passaram a 

praticar aulas de ioga e pilates. O casal ocupava cargos de gerência em duas 

multinacionais diferentes. Eles haviam progredido na carreira, mas após passar férias na 

Ásia resolveram mudar o rumo. Pediram demissão do emprego e decidiram empreender. 

Um bom salário já não servia mais, ambos procuram a autorrealização através do 

trabalho. Nesse caso, o perfil do casal deve ser destacado: antes de abrir sua própria 

empresa eram empregados com certa estabilidade e bons salários e uma elevada 

bagagem intelectual, o que os distanciam da realidade de muitos trabalhadores que 

precisam empreender para sobreviver. Ainda assim, o empreendedorismo é vendido 

como um sonho possível a todos. 

“A escolha do empreendimento foi definida depois de um ano de planejamento 

e pesquisa, até o casal encontrar boas oportunidades em uma área que tivesse a cara 

deles”, escreve a repórter da Folha. A reportagem faz questão de ressaltar a importância 

da relação entre os desejos pessoais e a posição no mercado de trabalho. Palavras como 

“personalizado”, “inspiração”, “alma” e, claro, “identidade” aparecem ao longo do 

texto. Aparentemente, a ideia é criar uma empatia com o empreendedor que larga o 

trabalho burocrático e se joga na realização de seu sonho. E, importante, ganhando 

dinheiro com isso. O título da matéria é um resumo do que mostra o texto: “Como fazer 

um negócio de corpo e alma”. 

Na avaliação do consultor Américo José, “poucas coisas são tão satisfatórias 

quanto ser dono da sua própria empresa e transformar sua carreira em uma extensão da 

sua personalidade”. Em artigo para a Folha de S. Paulo
12

, o especialista em 
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empreendedorismo exalta o sonho de ter o próprio negócio, mas pondera as dificuldades 

da gestão, pelo menos. O caso é que o texto vem recheado de adjetivos elogiosos ao 

estilo de vida empreendedor, principalmente quando se trata de “tirar o sonho do papel”. 

Assim, os novos empreendedores buscam, além do sucesso profissional, um 

estilo de vida próprio e uma identidade. A mensagem dos veículos de comunicação ao 

retratarem esses perfis é de um estilo de vida que reflete a essência pessoal de cada um. 

Ou seja, o objetivo de vida deve ser alcançado pelo e no trabalho. Não há alternativas 

fora do trabalho, a felicidade está em fazer com que seu trabalho seja sua realização 

também pessoal. 

Frequentemente, o empreendedorismo é retratado como solução para os 

problemas econômicos do país. Deem a eles liberdade que as coisas estarão 

solucionadas, sugerem especialistas. “Para muita gente, ser dono do próprio negócio é 

sinônimo de sucesso, permite ganhos mais altos, dá mais independência e autonomia 

para fazer as coisas do seu jeito”, escreve o consultor, especialista em 

empreendedorismo, Américo José, à Folha de S. Paulo. 

O sociólogo Charles Taylor (2011), contudo, aponta justamente esse 

individualismo como um dos problemas da sociedade contemporânea. Ao mesmo tempo 

em que há liberdade para que as pessoas sejam na vida profissional e pessoal o que 

quiserem, quais convicções abraçar, por outro lado há um distanciamento há um 

descrédito completo das ordens que antes guiavam a sociedade. 

As coisas que nos circundavam não eram apenas matéria-prima ou 

instrumentos potenciais para nossos projetos, mas tinham o  

significado dado a elas por seu lugar na cadeia do ser. (...) O 

descrédito dessas ordens é o que tem sido chamado de 

“desencantamento” do mundo. Com ele, as coisas perderam parte do 

seu encanto. (TAYLOR, p. 13, 2011) 

 

Uma avaliação otimista poderia mostrar que esses empreendedores, que 

buscam aliar o sonho profissional a um trabalho que beneficie a comunidade, poderiam 

servir de contraponto ao individualismo e ao que Taylor classifica como “razão 

instrumental”, um “tipo de racionalidade em que nos baseamos ao calcular a aplicação 

mais econômica dos meios para determinado fim. Eficiência máxima, a melhor relação 

custo-benefício, é sua medida de sucesso” (TAYLOR, p. 14, 2011). Ao contrário, 

pessoas como os personagens ouvidos pela Folha, que buscam oferecer soluções 
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positivas aos seus clientes, até aceitam um menor lucro, desde que estejam satisfeitas 

com o que o negócio significa em suas próprias vidas pessoais. 

A geógrafa Lívia Humaire abriu um negócio, aos 35 anos de idade, para ajudar 

as pessoas a diminuir a produção de lixo doméstico. “Isso se aliou a um propósito de 

vida. Eu queria que essa mudança ganhasse escala”, disse a empresária à repórter 

Lisandra Matias, da Folha de S. Paulo
13

. Quem eu quero ser? Esse é uma questão que o 

autor João Freire Filho (2005) destaca na formação moderna da identidade, que “teria 

tornado-se mais móvel, múltipla, sujeita a mudanças e inovações, no atual estágio da 

sociedade, seja qual for o artifício heurístico usado em sua periodização – modernidade 

tardia, segunda modernidade, modernidade reflexiva, pós-modernidade...” (FREIRE 

FILHO, p. 167, 2005). 

A matéria da Folha de S. Paulo, novamente, destaca a trajetória de esforço e 

dedicação desse novo empresário com o objetivo de valorizar sua vitória. “Colocar a 

empresa de pé não foi simples. Ela conta que estava quase desistindo, devido aos altos 

custos de aluguel e também porque teria que importar produtos”, segundo a reportagem. 

Claro, o final foi feliz. O negócio se consolidou e tornou-se lucrativo, ignorando todas 

as outras estatísticas de falência e fracasso. 

Empreender é um discurso que aparece com frequência na grande mídia, como 

já destacado anteriormente nesta dissertação, apontado como solução para crises 

existenciais como a de Carolina ou econômica para milhões de brasileiros sem emprego 

durante a crise econômica. Quer dizer, além de ser a solução para a economia, 

empreender seria também uma saída para os problemas da mente e do corpo, uma 

liberdade das amarras do modelo de produção fordista e rígido. Reforçam, assim, o 

individualismo e a preocupação com o consumismo e o individualismo. 

Detentora de grande valor simbólico, a noção de autenticidade se 

firmou, ao longo do romantismo europeu, como um critério básico 

para o julgamento ético do comportamento individual e para a 

avaliação do mérito dos bens culturais. Opunha-se, de um lado, à 

divisão consciente entre ser e parecer, do outro, à criação artística 

pautada primordialmente por ‘interesses comerciais’. A reivindicação 

da autenticidade, por parte da intelligentsia europeia do final do século 

XVIII e início do XIX, expressava o mal-estar romântico diante da 
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modernidade, avaliada como prosaica e competitiva, eivada de 

artificialismo na linguagem, no comportamento e na arte. (FREIRE 

FILHO, p. 178, 2005) 

 

Especialistas, como Américo José, ouvido pela Folha nas reportagens citadas 

logo acima, escrevem receitas de sucessos com dicas variadas, mas um conselho em 

comum: é preciso trabalhar muito. Esse alerta consta em colunas de jornais, livros de 

autoajuda e discursos desses gurus do empreendedorismo. Para José, é preciso  

equilibrar habilidades. “Não é fácil. É preciso trabalhar muito e viver diariamente a 

consequência de cada acerto e cada erro cometido. Porém, quem se prepara para ser um 

empreendedor tem mais chances de se sentir”, ressalta o consultor. 

 

2.2. O espírito do capitalismo e a formação do empreendedor 

 
A figura do empreendedor como um desbravador já é antiga, data ainda antes 

do surgimento do capitalismo moderno. Esse empreendedor visto como um herói que 

rompe barreiras, supera dificuldades e tem o mérito de vencer os entraves do mundo dos 

negócios, o homem que carrega o desenvolvimento do capitalismo é histórico. No livro 

A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, escrito ainda na década de 1930, o 

sociólogo alemão Max Weber descreve o percurso inicial do empreendedor, um homem 

aventureiro que desenvolveu o capitalismo à base da troca de mercadorias pelo mundo. 

Esse empreendedor aventureiro financiava guerras, expedições piratas e colonizadoras, 

negociava escravos, bancava participação política (WEBER, 2013 [1934]). Em resumo, 

participava de qualquer coisa que pudesse gerar algum tipo de lucro. 

A moderna organização do empreendimento capitalista não seria 

possível sem outros dois fatores importantes nesse desenvolvimento: a 

separação entre negócios e vida doméstica, que é completamente 

dominante na vida econômica hodierna, e intimamente ligada a ela, a 

contabilidade racional. (WEBER, 2013 [1934], p. 21) 

 

Weber, nesse texto sobre as origens do capitalismo moderno, compara as 

formações católica e protestante na geração da riqueza pessoal. Enquanto os católicos 

são menos impulsivos, preferindo uma vida com menos riscos, ainda que seja com 

menores ganhos, os protestantes se importam menos com os riscos dos investimentos, 

desde que isso resulte em retornos mais altos e uma renda maior no futuro. Na visão de 
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Weber, a ética protestante conduz a uma moral que valoriza o trabalho, uma formação 

mais técnica, em detrimento do conservadorismo do catolicismo. 

Um ponto importante para que para que a religião do capitalismo, por assim 

dizer, seja o protestantismo como o praticado na Alemanha e na Inglaterra, é que a 

profissão é vista como uma vocação, um dom do trabalhador. Quer dizer, a riqueza 

deixa de ser um pecado em si, um motivo de vergonha ante a divindade, para se tornar 

um reflexo da benção divina. “Ao executar as tarefas profissionais designadas pela 

vocação e ao extrair desse trabalho os frutos do sucesso, o indivíduo tinha a intuição de 

ser um predestinado, de estar entre os eleitos, visto como confiança nos propósitos de 

Deus” (CASTELLANO, 2012, p. 32). Nesse sentido, empreender e dar certo significa 

que o dom concedido por deus foi colocado em prática. 

Em a Riqueza das Nações, o economista Adam Smith, considerado o pai do 

liberalismo, distingue três tipos de empreendedores: 

O adventurer, especulador que investe seu capital em 

empreendimentos de alto risco; o projector, entendido como 

trapaceador ou maquinador e o undertaker, aquele que realiza seus 

empreendimentos de modo honesto e prudente, distinguindo-se 

(positivamente) dos dois primeiros. (SMITH apud SALGADO, 2016, 

p. 25). 

 

Smith está mais preocupado em descrever a construção da riqueza que a 

formação do conceito de empreendedor, mas de seu texto podemos depreender uma 

separação entre o trabalhador, que vende sua mão de obra em troca de um salário, e o 

dono do capital ou da terra, que obtém lucro. A partir de uma sociedade que 

naturalmente tem a aptidão de dividir tarefas para aumentar a produtividade, o talento 

para fazer determinada tarefa é fundamental para acumular recursos. Ora, um indivíduo 

que é bom no que faz consegue produzir mais e trocar o excedente da sua produção por 

mais recursos. Esse homem torna-se, portanto, dono de um capital maior. Ainda 

segundo Smith, o capitalista arrisca seu investimento e pode perder recursos caso não 

tenha procura efetiva para sua mercadoria, como aponta o economista inglês. A questão 

é que este é o papel do empreendedor: arriscar o próprio capital em busca de um lucro. 

Jean-Baptiste Say (1983), um dos precursores da economia liberal do século 19 

e seguidor do pensamento de Adam Smith, afirma que o empresário industrial é aquele 

que empreende, assumindo riscos. Naquele período de nascimento do capitalismo 
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moderno, a indústria era o centro das principais economias e um industrial era o 

exemplo de um homem bem-sucedido. “Por meio da indústria, as matérias mais vis 

foram dotadas de imensa utilidade” (SAY, 1983, p. 87). A avaliação dele é que as 

riquezas da Inglaterra são provenientes, em grande parte, do “extraordinário talento de 

seus empresários” (Ibidem). O que Say afirma é que os empreendedores, ou 

empresários, segundo o economista, são responsáveis pelos avanços da sociedade, como 

ocorreu com a indústria, com as grandes navegações que levaram especiarias à Europa e 

tantos outros exemplos da expansão capitalista moderna. 

Ao longo do tempo, o conceito do termo empreendedor ganha novos  

contornos, deixa de ser o grande proprietário de terras e fábricas e amplia o escopo para 

incluir também pessoas que se arriscam em negócios menores, às vezes até 

individualmente. O mais comum é a definição de que é “aquele que obtém meios de 

produção, emprega mão de obra assalariada e se preocupa com a inserção dos seus 

produtos (ou serviços) no mercado, ainda que não atue como  distribuidor” 

(SALGADO, 2016, p. 26). Na prática, ainda assim, empreendedor é aquele que busca o 

lucro. 

De acordo com a pesquisadora Júlia Salgado (2016), o termo empreendedor é 

derivado do francês e significa “aquele que está entre”. Os primeiros empreendedores 

são aqueles mercadores intermediários, do período mercantilista em que países europeus 

buscavam negócios além-mar, como o mítico Marco Polo do século 14. Joseph 

Schumpeter (1942) tem ainda outro conceito que pode ajudar a compreender a formação 

da figura do empreendedor, que para o economista austríaco é um “destruidor criativo” 

que promove o progresso do capitalismo através de inovações. Ou seja, é o 

empreendedor o responsável pelo desenvolvimento do capitalismo. Esse empresário é 

líder da inovação, por criar novos modelos que rompem os métodos de produção 

anteriores e, aos poucos, são adotados por milhares de outros produtores, entram no 

fluxo circular da economia. São empresários em sua essência, destaca Schumpeter. 

Professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Júlia Salgado 

descreveu o retrato do empreendedor do início do século 18: o ambiente era escuro e 

insalubre, como mostram desenhos da época em que esse conceito começa a nascer, e a 

força do chicote contra os empregados era evidente. A descrição surge a partir de 

desenhos daquele período. Uma rápida pesquisa em qualquer site de busca reforça essa 
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ideia. Esse retrato muda no século 21. As fotos do empreendedor agora são claras, com 

jovens bem vestidos e felizes. É o retrato de uma pessoa de sucesso. 

A ideia do empreendedorismo ganha força no país a partir da abertura 

econômica do início da década de 1990, quando o governo adere aos preceitos 

neoliberais e flexibiliza a participação do capital estrangeiro no Brasil. Esse é um ponto 

chave para o mercado de trabalho nacional, que vai perdendo rigidez ao longo dos anos. 

Neste período de crise econômica, muitos trabalhadores perderam empregos formais, 

com carteira assinada, e se transformaram em microempreendedores individuais, 

conhecidos como MEI – modelo de declaração de imposto simplificada e mais barata 

para micro empresários criado em 2008. Essa é uma alternativa criada pelo governo 

federal para formalizar pequenos negócios, com limite de faturamento máximo de R$  

81 mil por ano. O MEI é uma das formas de se tornar oficialmente um empresário, 

existem outras. Nesse sentido, não trataremos, neste trabalho, especificamente dessa 

categoria por entendermos que essa é, em grande parte das vezes, uma solução 

emergencial para quem perdeu a vaga no mercado tradicional. É uma alternativa para 

conseguir pagar as contas da casa, e menos em busca do negócio lucrativo. 

Evidentemente, o trabalho assalariado está em decadência, o que exige a 

adequação de trabalhadores a um formato empresa, com Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ), e amplia o conceito de empreendedorismo. Mas essa transição ocorre 

para além do atual momento de crise econômica, é uma transformação estrutural. Como 

já mostramos, o modelo de produção flexível tomou o lugar do fordismo e recriou as 

relações trabalhistas, que se tornam cada vez mais fluidas. 

O chamamento pela salvação liderada pelos empreendedores ocorre 

frequentemente em momentos de crise. Em 2015, quando a crise econômica se 

aprofundou no país, especialistas clamaram pelo espírito capitalista dos 

empreendedores. A salvação da economia que acabara de entrar em recessão – o 

Produto Interno Bruto (PIB), principal medida de atividade econômica de um país, 

havia recuado 3,5% em apenas um ano – eram os empresários, já que o Estado 

demonstrava não ter mais capacidade de fazer a economia brasileira decolar. 

“Procura-se, com especial urgência, em todo o território nacional, neste 

momento, o espírito animal do empresário brasileiro. Sua presença e seu apoio são 

essenciais, segundo garante o governo, para a economia brasileira sair da zona de 



64  

rebaixamento na qual veio dar com os quatro costados”
14

 (GUZZO, 2015). Esse 

chamado feito pelo colunista na revista Exame em 2015 resume a figura desse 

empreendedor. Sair da crise só é possível através do esforço dele. A metáfora com o 

animal impetuoso é encontrada também em Weber para descrever o espírito capitalista 

entre protestantes e católicos: enquanto os primeiros são ousados e impulsivos, os 

segundos são mansos. Para o jornalista, o espírito animal é despertado no mundo dos 

negócios quando há o cheiro do lucro. 

Embora o cenário atual ainda seja de crise econômica e aumento do 

desemprego, Salgado e Bakker (2017) veem uma mudança estrutural no mercado de 

trabalho brasileiro. Em vez de uma saída temporária para após a demissão, o 

empreendedorismo se tornou um objetivo final. Mais do que uma crise da economia, o 

que se configuraria agora é uma crise do mercado de trabalho, mais especificamente do 

modelo de trabalho assalariado, hegemonizado com o capitalismo industrial. Nesse 

âmbito, a equivalência de significados entre os termos “trabalho” e “emprego” cairia  

por terra, sendo a partir de então mais coerente pensar no trabalhador como aquele  

capaz de criar seu próprio trabalho, o “trabalhador empreendedor” (SALGADO e 

BAKKER, p. 592, 2017). 

O empreendedor, ao longo das últimas décadas do século XX, deixa 

de ser necessariamente o indivíduo raro, cuja atividade está 

essencialmente ligada à inovação na empresa capitalista, para se tornar 

um modo de ser e estar no mundo, uma subjetividade cada vez mais 

requerida por qualquer atividade do capitalismo neoliberal. O 

imperativo por liberdade absoluta, que no início do capitalismo 

influenciava o campo econômico, difunde-se para outras áreas  da 

vida, como a família, os cuidados de si, as relações sociais etc. Com a 

justificativa de uma livre concorrência legitimada por um novo 

princípio de justiça, o individualismo se sobrepõe como ideal moral 

dos tempos atuais, sendo o empreendedor o modelo de trabalhador 

mais adequado a esta nova moralidade. (SALGADO, 2016, p. 33) 

 

A solução pelo chamado empreendedorismo já era destacada desde a década de 

1970, como mostra o sociólogo francês Alain Ehrenberg (2016). Com o aumento do 

desemprego, o ex-primeiro-ministro da França Raymond Barre outra opção às pessoas a 

não ser abrirem suas próprias empresas, como conta Ehrenberg no livro O Culto da 
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Performance, que compara a atual cultura empreendedora à idolatria concedida aos 

esportistas. 

É na figura do empreendedor e no desenvolvimento, ao mesmo tempo 

recente e rápido dos modos de ação empreendedores, que o heroísmo 

encontra sua forma dominante. O empreendedor foi erigido como 

modelo da vida heroica porque ele resume um estilo de vida que põe 

no comando a tomada de riscos numa sociedade que faz da 

concorrência interindividual uma justa competição. (EHRENBERG, 

2016, p. 13) 

 

No caso brasileiro dos últimos anos, a crise econômica que destruiu milhões de 

empregos com as garantias trabalhistas previstas em lei foi, concomitante à mudança 

estrutural que ocorre na sociedade ocidental, de transformação do símbolo do trabalho e 

maior apreciação do individualismo, um incentivo para que milhares virassem “o seu 

próprio chefe”. Como também notam as pesquisadoras Mayka Castellano e Bruna 

Bakker (2014), “a estabilidade empregatícia e os planos de carreira já não fazem parte 

da realidade de muitos trabalhadores” (CASTELLANO e BAKKER, 2014, p. 2). 

 

 
2.3. Empreendedor e herói: romantização do empresariado 

 
No cenário de destruição econômica desenhado pelos jornais, há quem consiga 

lucrar. Na edição de abril de 2015, a Exame mostra alguns exemplos. “As empresas que 

aproveitam a crise econômica para crescer. Consumo em baixa, inflação em alta, dólar 

imprevisível. Para um grupo de empresas, essa é a hora de aproveitar a fragilidade dos 

concorrentes e ganhar terreno”
15

. Nessa matéria, o principal exemplo de superação da 

crise é o empresário Ricardo Galló, dono da rede de lojas de vestuário Renner. A 

despeito de todos os problemas, esse empreendedor consegue seguir bem. “O gaúcho 

José Galló, presidente da rede de vestuário Renner, tem o hábito de se preparar para 

crises reais e imaginárias. Em 2015, ele se vê de fato diante de uma crise das brabas. O 

cenário, pelo que lê, é dos piores”. A história de superação do dono  da rede Renner 

serve como incentivo a outros ditos empreendedores. É preciso manter a calma e 

disciplina, esperar a tormenta passar. “O pesquisador americano Jim Collins, um dos 

mais aclamados gurus de gestão, descobriu que as empresas que se dão bem nas crises 
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não têm executivos que arrisquem, sejam visionários. Eles são mais disciplinados e 

paranoicos”, concluiu a reportagem da Exame. 

Na avaliação de Thomaz Wood Jr, professor do curso de Administração de 

Empresas da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a mídia especializada ajuda a legitimar e 

popularizar essa cultura empreendedora. “Os símbolos, a linguagem, as crenças e 

ideologias do mundo dos negócios estão invadindo a cultura, tanto do ponto de vista 

material, como intelectual e espiritual” (WOOD JR e PAULA, 2006, p. 2). A promoção 

do empreendedor à figura do herói produz ainda outro efeito, transforma esse modelo 

em um fim em si mesmo. Ou seja, o que importa antes de tudo é empreender, se tornar 

um empresário reconhecido na mídia, fazer a si mesmo sem auxílio do Estado. 

Essa súbita promoção da ação de empreender como valor e princípio 

de ação no domínio da vida privada como no da vida profissional faz 

do sucesso, sobretudo do sucesso empresarial, a exemplo do esporte- 

aventura, um verdadeiro sistema de normas que se endereça a todos, 

qualquer que seja o lugar de cada um na hierarquia social 

(EHRENBERG, 2010, p. 49) 

 

O sociólogo francês Alain Ehrenberg compara a aventura empreendedora ao 

mundo esportivo em que a perfomance é exaltada. Assim como no esporte, o 

empreendedor também precisa mostrar força e superação. Ehrenberg relaciona algumas 

características do empreendedor com as de um esportista em busca de recordes, redução 

de tempo, pódio em competições com outros atletas. Ambos precisam ser hiperativos, 

destemidos, polivalentes e não descansar de suas obrigações profissionais nem mesmo 

nas horas de lazer. Quer dizer, trabalho e casa se misturam para que a alta performance 

desejada seja alcançada. 

O caminho para a consolidação do culto da performance é descrito por Wood 

Jr. (2016) por três passos, basicamente: executivos deixam de ser vistos como 

exploradores e se tornam símbolo de sucesso; o consumo torna-se vetor de realização 

social; e campeões do esporte passam a ser símbolos de excelência, e não mais do atraso 

popular. Para o professor da Fundação Getulio Vargas (FGV), “o culto da performance 

pode ser relacionado com a valorização do empreendedorismo como característica 

pessoal” (WOOD JR., 2016, p. 198). 

Há ainda outros atributos que esportistas e os chamados empreendedores 

compartilham. Calma e disciplina, além de algumas doses de ousadia. “Se ninguém o 
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chama de louco, é porque você não está sonhando alto o suficiente”. Essa frase ilustra o 

pensamento da norte-americana Linda Rottenberg, fundadora da Endeavor, uma das 

maiores instituições voltadas para o empreendedorismo no mundo. Rottenberg viaja 

pelo planeta para ensinar os melhores modelos de negócios para os empreendedores e 

esteve no Brasil em 2015, quando o país enfrentava uma das mais profundas crises 

econômicas da história. Em entrevista à revista Exame
16

, a executiva comparou loucura 

e empreendedorismo e disse que é justamente no caos da crise que surgem 

oportunidades para o empreendedor. “Acredito que a estabilidade é amiga do status quo. 

E o caos é amigo do empreendedor. Em momentos ruins, as empresas grandes congelam 

investimentos e, assim, deixam uma lacuna para pessoas dispostas a empreender”, 

afirmou ao jornalista Fabrício Bernardes. 

O que a norte-americana Linda Rottenberg quer dizer é que o empreendedor 

tem um faro para o futuro, consegue antever que após o mar revolto da atual crise 

haverá condições de navegar ao crescimento. É a figura capaz de assumir 

responsabilidades e liderar essa reviravolta e ressurgir maior, por isso é amigo do caos, 

segundo a especialista. 

O empreendedor satisfaz as condições para ser um herói popular 

porque ele encarna o homem voltado ao futuro, que enxerga no 

incerto, está engajado na ação arriscada, subverte as hierarquias 

instituídas, abrindo novos mercados ou lançando novos produtos. 

(EHRENBERG, 2010, p. 61) 

 

O empreendedor é, portanto, um resumo da subjetividade neoliberal, avalia 

Mayka Castellano (2012). É o retrato do indivíduo corajoso e conquistador, que assume 

riscos e é o responsável pelo seu próprio sucesso. “Tomada de risco” virou um lugar 

comum no vocabulário das publicações especializadas e aponta para uma decisão 

individual que pode premiar, mas como toda aposta, também está sujeita a gerar 
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prejuízo. O triunfo do empreendedor, nesse sentido, significa a vitória da ideia de 

progressão sem a ajuda do Estado. Há, nesse caso, ainda segundo a pesquisadora, um 

“ethos aventureiro de empreendedor”; trata-se da “antítese da letargia e da sensaboria 

burocrática” (CASTELLANO, 2012, p. 208). Recentemente, a imprensa adotou em 

grande medida o termo empreendedor como sinônimo de empresário ou do dono de um 

pequeno negócio, que começou a trabalhar por conta própria, mas está longe da riqueza 

das grandes corporações. O problema é que há diferenças evidentes em classificar esses 

tipos de empresários ou trabalhadores por conta própria na mesma categoria. 

Entendemos neste trabalho que o empreendedor é um empresário por opção, não por 

necessidade. Nesta visão, ser empreendedor está relacionado a um objetivo de 

realização pessoal e menos de uma necessidade financeira, embora ganhar dinheiro 

também esteja no radar de toda a categoria. 

Empreendedor, portanto, é a personalidade que trabalha e luta para vencer na 

vida. Em seus estudos sobre a literatura de autoajuda, Mayka Castellano aprofunda-se 

na comparação entre vencedores e fracassados, uma disputa que parece ter sido 

importada dos Estados Unidos com cada vez mais espaço no país. 

Eles (os empreendedores) trocam a ilegitimidade da hereditariedade 

pela legitimidade da meritocracia. Desta perspectiva, eles modernizam 

sua imagem social passando de um modelo hierárquico a um modelo 

igualitário, de uma referência ao status a uma referência ao indivíduo. 

(EHRENBERG, 2010, p. 61) 

 

No caso do empreendedorismo, o vencedor seria quem assume riscos, corre 

atrás de seus sonhos e supera desafios apesar de todas as outras barreiras e dificuldades. 

É o que alguns chamam de espírito animal do empresário, é uma analogia a postura de 

ataque, feroz, que busca destruir a presa independentemente de outros tipos de 

questionamentos éticos ou morais. Nesse sentido, para assumir o reinado no mundo 

empresarial – ou empreendedor – é preciso ter ímpeto e assumir riscos para romper 

barreiras perigosas. 

A popularização do empreendedor abre uma multiplicação das vias de 

acesso à individualidade. Ela simboliza a ruptura de uma 

representação da sociedade em termos de alto e de baixo, da qual o 

empreendedor seria doravante o emblema, em benefício de uma 

representação em termos de mobilidade. (EHRENBERG, 2010, p. 75) 
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Embora a jornada heroica de Eike Batista já tenha entrado em declínio e seus 

negócios ruído a partir da década de 2010, o empresário foi tratado em um passado 

recente como uma celebridade no mundo empresarial, inclusive com relações estreitas 

na mídia e na política. Enquanto o conglomerado X, liderado por Eike Batista, dava alto 

retorno financeiro a seus acionistas, ele era tratado como símbolo do bom capitalista, do 

empresário e empreendedor de sucesso, estampava capas de revistas e era comparado 

com grandes representantes da história do capitalismo mundial. 

Ao distanciar-se das tipificações negativas atreladas, no imaginário 

popular, às elites brasileiras, Eike Batista se afigura como prova cabal 

de que é possível ascender socialmente através do mérito – isto é, por 

intermédio, unicamente, do reconhecimento da criatividade, do talento 

e da vontade (de realizar, de competir, de alcançar o primeiro lugar do 

pódio). (CASTELLANO, 2012, p. 209) 

 

 
2.4. Meritocracia e o mito do self-made man 

 
É relativamente recente o uso frequente da palavra meritocracia no 

vocabulário cotidiano. A partir de uma busca nos sites dos principais jornais é possível 

perceber rapidamente o crescimento desse termo nas reportagens, principalmente 

àquelas da editoria de economia. Para a antropóloga Lívia Barbosa, meritocracia tornou- 

se uma importante ideologia na sociedade moderna, estando em praticamente todas as 

dimensões da vida e do espaço público. Em Igualdade e Meritocracia: A Ética do 

Desempenho nas Sociedades Modernas (2003), Lívia Barbosa define o que é 

meritocracia: “Poderíamos defini-la, no nível ideológico, como um conjunto de valores 

que postula que as posições dos indivíduos na sociedade devem ser consequência do 

mérito de cada um. Ou seja, do reconhecimento público da qualidade das realizações 

individuais” (BARBOSA, 2003, p. 22). 

Como consenso, avalia Lívia Barbosa, meritocracia significa rejeição de toda e 

qualquer forma de privilégio hereditário e corporativo. Quer dizer, a pessoa é valorizada 

independentemente de sua história, o que vale é o aqui e agora – como se excluir o 

passado na construção da personalidade fosse realmente possível. Nesse caso, a 

biografia do sujeito é ignorada. O problema é que esse olhar positivo sobre a 

meritocracia não percebe as origens das desigualdades naturais. Na prática, ignora como 

avaliar o desempenho e de que ponto partiram os concorrentes para disputarem  em pé 

de igualdade. Atualmente, essa visão de que meritocracia está ligada ao talento e ao 
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esforço próprio vem ganhando força na sociedade ocidental em geral, e na brasileira, em 

particular. E isso se reflete em como a progressão da carreira corporativa e a percepção 

de sucesso são entendidos no dia a dia. 

A visão de que o esforço próprio é suficiente para elevar a pessoa ao sucesso e 

que o mundo não deve nada a ninguém, nem mesmo aos mais desprovidos de recursos, 

cresce a partir da década de 1980, como já mostramos no capítulo anterior, com os 

governos neoliberais de Margareth Thatcher, no Reino Unido, e de Ronald Reagan, nos 

Estados Unidos. Juntos, os dois estabelecem regras que acabam reduzindo o Estado de 

bem-estar social e as linhas de auxílio para a redução das desigualdades sociais, 

programas que acabam sendo adotados também em outros países. Na prática, o que se 

diz é: “cada um deve receber na devida proporção de seu próprio esforço e capacidade, 

essas ideologias reafirmaram o desempenho como o único critério legítimo e desejável 

de ordenação social das sociedades modernas” (BARBOSA”, 2003, p. 26). 

Essa é uma visão que vai pautar a sociedade norte-americana e será o guia para a 

consolidação do mito do self-made man, figura popular na literatura e no cinema e que 

rendeu diversas biografias nos Estados Unidos. “Do ponto de vista sócio-histórico, a 

sociedade norte-americana se constituiu, em face das sociedades europeias, como um 

universo baseado numa ideologia meritocrática”, segundo Barbosa (2003, p. 36). Ou 

seja, sucesso ou derrota são resultados proporcionais do esforço e talento de cada um, 

independentemente do contexto ou trajetória histórica dessa pessoa. 

A figura do empreendedor ascendente não é exclusiva dos Estados Unidos e 

muito menos nova. Weber, em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, lembra 

do 'porvenus', trata-se de alguém que é novo no local socioeconômico que ocupa, ou 

dito em palavras atualizadas, um emergente que cresceu economicamente. Ainda 

segundo o sociólogo alemão, o empreendedor dotado do espírito capitalista é um 

homem que cresceu “na dura escola da vida, calculando e aventurando-se a um só 

tempo, acima de tudo resolutos e confiáveis, astutos e completamente devotados a seus 

negócios” (WEBER, 2012 [1930], p. 70). Consequentemente, as pessoas com esse 

espírito capitalista se tornam hostis às ideias tradicionais da Igreja Católica e começam  

a rejeitar a visão de um futuro calmo no paraíso se em vida for bondoso, caridoso e, 

principalmente, distante da condenável – na avaliação do Vaticano – usura. 
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O que Weber vai dizer é que o modo de vida do novo empreendedor, ainda no 

início do capitalismo moderno, foi redirecionado com a ajuda da reforma protestante. A 

partir daí o lucro em si deixa de ser pecado e torna-se uma vocação. Nessa nova ética o 

empreendedor sente-se na obrigação de buscar o lucro justo e honesto de seu trabalho. 

Weber, portanto, nos ajuda a compreender a formação do empreendedor contemporâneo 

e o alicerce das mudanças no mundo do trabalho que vivemos a partir da segunda 

metade do século 20. O objetivo desta dissertação não é descrever por completo a 

formação capitalista, mas entender o início dessa crescente valorização do trabalho duro 

e do indivíduo como centro de seu próprio sucesso na vida profissional a fim de ajudar a 

entender o retrato do empreendedor atual, como retratado na imprensa brasileira. 

Nesse contexto, dedicação é palavra-chave entre os novos empresários que 

começam de baixo e crescem baseado no esforço próprio. O jornal O Globo conta 

frequentemente histórias de sucesso de empresários classificados como empreendedores 

no caderno de Economia. Em 2017, durante a crise econômica, uma série de reportagens 

mostrou os desafios e as vantagens de tocar o próprio negócio – reportagens que serão 

analisadas mais detalhadamente no terceiro capítulo. Esse é mais um exemplo que 

reforça o uso frequente desse tema no noticiário. E, claro, o texto mostrou como é 

possível crescer com muito pouco dinheiro, mas com intensa dedicação. O título da 

reportagem é: “Empreendedores de sucesso contam seus segredos e desafios”
17

. 

Um dos casos é do empresário Raphael Krás, que começou na informalidade aos 

19 anos depois de pegar apenas 50 reais com a avó. Com esse dinheiro, comprou um 

isopor e os ingredientes necessários para fazer e vender hambúrguer vegetariano na 

praia. Segundo a reportagem, o negócio prosperou desde então e ignorou a crise 

econômica que destruiu outros empreendimentos nesse período. 

“Um ponto chave para o negócio dar certo é a dedicação, gostar do que se faz”, 

destaca o empreendedor. Nesse sentido, o discurso de Krás, também adotado pelo 

jornal, reforça a receita de que para ser um vencedor basta esforço, independentemente 

do ponto de partida. Ou, como afirma Barbosa, essa trajetória é usada justamente para 

destacar a cultura meritocrática. 

 

 
17
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Por essa concepção de desempenho, as circunstâncias sociais em que 

as diferentes pessoas realizaram seus feitos quase nunca são 

explicitadas ou declinadas a priori para fins de avaliação. Quando elas 

são trazidas à baila, o são para valorizar ainda mais o desempenho 

individual. Servem para reforçar ainda mais o valor das realizações, na 

medida em que comprovam a superação de condições desfavoráveis 

pela força daquela individualidade, pela self-reliance, pela capacidade 

de cada um sobressair graças a seus próprios recursos pessoais. É a 

prova caba da superioridade ontológica do indivíduo sobre o grupo 

social. (BARBOSA, 203, p. 42) 

 

 
Vencer na vida, rompendo as barreiras apenas em virtude de seus próprios 

méritos. Esse é o conceito que norteia a sociedade norte-americana e cada vez mais é 

adotado também no Brasil. O self-made man é o sonho americano e, como descreve a 

reportagem citada de O Globo, começa a virar referência por aqui. Trata-se do sonho de 

mobilidade vertical, de crescimento de baixo em busca de mais dinheiro e poder. Ao 

adotar esse conceito por aqui, a narrativa heroica brasileira ligada ao mundo dos 

negócios se desloca, deixa de exaltar o sobrevivente, aquela que pessoa que sobrevive 

porque é, antes de tudo, um forte, e passa a destacar a perseverança, a atitude individual, 

a dedicação em busca do sonho do negócio próprio. 

A incorporação dessa noção na cultura brasileira se dá 

concomitantemente à adoção de um modelo de desenvolvimento 

capitalista próximo ao que marcou o crescimento da economia dos 

Estados Unidos, ou seja, fortemente baseado no consumo e cada vez 

mais impregnado pela mentalidade neoliberal e suas correlatas 

concepções de autonomia e responsabilidade individual. 

(CASTELLANO, 2012, p. 15) 

 

Ao analisar a cultura do sucesso, a partir da literatura de autoajuda, a 

pesquisadora Mayka Castellano (2012) define o que é um vencedor, de acordo com o 

entendimento atual, de uma sociedade baseada na performance necessária no dia a dia, 

praticamente como um atleta de alto rendimento nas arenas esportivas. 

O vencedor seria aquele que ‘assume os riscos’, ‘toma para si as 

rédeas de sua vida’, ‘corre atrás dos seus sonhos’, ‘busca sempre se 

superar’, e o fracassado, aquele que imputa aos outros a 

responsabilidade por suas derrotas, prefere se ‘acomodar’ na rede de 

proteção oferecida pelo Estado, que fica esperando as boas 

oportunidades aparecerem, que se contenta com pouco etc. 

(CASTELLANO, 2012, p. 19) 
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Essa definição de vencedor proposta pela autora vai ao encontro do que se 

espera de um empreendedor no mundo de hoje: coragem para assumir os riscos do 

negócio em busca da felicidade. Em parte, é essa a ideia assumida pelos principais 

veículos de comunicação, e que dá origem a partir da segunda metade da década de 

1990 a publicações como Você S/A, Pequenas Empresas Grandes Negócios e cadernos 

nos jornais diários voltados ao pequeno empresário. Em seus textos, reportagens e 

artigos de opinião há, frequentemente, a exaltação dessa cultura empreendedora, que 

seria a solução para a crise econômica por qual atravessou o país entre 2015 e 2017, de 

acordo com os dados oficiais do IBGE, e remédio também para a infelicidade do 

trabalhador que precisa bater ponto de segunda a sábado e responder às ordens do 

patrão. 

Assim, a imagem desse dito empreendedor retratada nos jornais se assemelha à 

do vencedor emblemático dos Estados Unidos. Segundo descrição de Castellano  

(2012), a figura mítica do vencedor americano, o “winner”, é a de alguém que constrói 

seu próprio caminho, prospera independentemente do contexto social que o cerca. 
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3. Um retrato do empreendedor no jornalismo econômico hegemônico 

 
Desde 1875, quando o jornal O Estado de S. Paulo foi fundado por um grupo 

de 16 pessoas ainda antes da Proclamação da República (1889), o termo 

empreendedorismo apareceu exatamente em 5.106 páginas do diário mais antigo ainda 

em circulação na cidade de São Paulo. O levantamento soma resultados até o dia 21 de 

abril de 2020, dia da realização desse levantamento nos campos de buscas dos jornais. 

No entanto, é a partir da década de 1990 que essa palavra começa a ganhar espaço na 

publicação, e dispara nos últimos dez anos. Entre 2010 e o fim de 2019, segundo o 

acervo do Estadão, o termo empreendedorismo estava em 4.216 matérias. Isso significa 

que somente esta década concentra quase 70% de todas as citações ao longo de toda a 

história centenária do jornal. Nos primeiros quatro meses de 2020 foram 39 menções. A 

busca no site da publicação não retornou nenhuma reportagem que tenha destacado essa 

palavra da década de 1980 para trás. 

Embora empreendedorismo não pertença a um vocábulo restrito à editoria de 

Economia, é justamente nesse caderno que o termo recebe mais destaque: foram 2.079 

citações ao longo desses anos, muito mais que em qualquer outro espaço do diário e 

quase a metade de todos os registros. Outras 128 vezes a palavra apareceu nas páginas 

destinadas a matérias sobre educação e em 183, na parte do jornal reservada a notícias 

da cidade como intervenções da prefeitura, problemas na saúde pública, eventos não 

programados, acidentes, enfim, a chamada editoria de Cidades. 

 

Tabela 1 – Histórico do termo empreendedorismo em O Estado de S. Paulo até abril de 

2020 
 

CADERNOS NÚMERO DE CITAÇÕES 

Economia 2079 

Oportunidades 606 

Empregos 437 

Economia e Negócios 310 

Cidades 183 

Política 175 

Caderno 2 166 

Especial 132 

Educação 128 

Fonte: Estado de S. Paulo, 2020 
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Na principal página de um jornal, a capa, o destaque a essa palavra é ainda 

mais recente. Foi somente em 2004 que o termo empreendedorismo estreou na primeira 

página – folha na qual a publicação destaca as informações que considera mais 

importantes do dia. Nesse caso, o termo estava relacionado ao desenvolvimento do 

Estado de Santa Catarina, que apesar de ter crescido abaixo da média do Brasil entre 

1992 e 2002, segundo a matéria do Estado de S. Paulo, conseguiu reduzir a pobreza. 

Êxito obtido, principalmente, por causa do fortalecimento do pequeno negócio, concluiu 

a reportagem. “A granja das famílias Hable, em Mafra: empreendedorismo (destaque 

meu) catarinense explica bons números do Estado”
18

, aponta a legenda da foto aberta 

em quatro colunas e no alto da primeira página. Lá dentro do jornal, nas páginas do 

caderno de Economia, o subtítulo torna ainda mais explícita a relação, apontada pelo 

jornalista Fernando Dantas, entre empreendedorismo e desenvolvimento: “A 

distribuição de renda melhorou entre os catarinenses e a explicação é a pujança 

crescente do pequeno negócio, na cidade e no campo”. 

Essa trajetória também ocorreu de forma semelhante em O Globo. O acervo do 

diário carioca retornou 5.952 resultados para a palavra empreendedorismo, no mesmo 

período analisado no Estado de S. Paulo, ou seja, em toda série histórica disponibilizada 

pelo jornal. Praticamente todas foram encontradas a partir da década de 2000, somente 

28 resultados foram encontrados antes desse período. O campo de busca não mostrou 

nenhum resultado antes da década de 1990, o que indica que esse termo é relativamente 

recente no jornal. 

A editoria  de  Economia  concentra  quase  20%  de  todas  as  menções, foram 

1.037 termos encontrados apenas nessa parte do jornal. É mais que na Editoria Rio, que 

reúne as matérias de Cidade e somou 931 resultados por empreendedorismo. Em todo 

esse período, somente 15 vezes a primeira página imprimiu o termo  empreendedorismo 

– a primeira delas em 2008. A tabela abaixo registra apenas os casos em que as matérias 

estão em formato digital. 

 

Tabela 2 – Histórico do termo empreendedorismo em O Globo até abril de 2020 
 

CADERNOS NÚMERO DE CITAÇÕES 

Economia 1.037 

Rio 931 

 

18
 DANTAS, Fernando. Como Santa Catarina Derruba a pobreza. Estado de S. Paulo, 25 de abr. de 2004. 

Disponível em <https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/20040425-40367-nac-1-pri-a1- 
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not/busca/granja+fam%C3%ADlias+Hable> Acesso em 20 de Nov. de 2019. 
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Cultura 187 

País 123 

Opinião 111 

Revista O Globo 33 

Ciência 31 

Segunda Página 28 

Mundo 24 

Primeira Página 15 

Esportes 9 
 

Fonte: O Globo, 2020 

 
No início de maio de 2020 (3/05/2020), uma pesquisa por empreendedorismo 

no acervo da Folha de S. Paulo armazenado em seu site retornou 2.383 citações desse 

termo. A exemplo de Estado de S. Paulo e de O Globo, na Folha também há um nítido 

crescimento da citação nas últimas décadas. De acordo com o jornal, antes de 1990 não 

há nenhum registro do termo empreendedorismo nas edições impressas. Foram três ao 

longo da década de 1990; 527 respostas à busca por essa palavra nos anos 2000; e na 

década de 2010 esse número disparou para 1.854. 

Os dados reforçam, portanto, que houve um crescimento do discurso de 

incentivo ao empreendedorismo na imprensa – ou pelo menos de citações dessa palavra 

–, principalmente na editoria de economia, mas não apenas em reportagens relacionadas 

a esse tema. O assunto está espalhado em todo o noticiário, no caso da Folha de S. 

Paulo, o primeiro caderno, que reúne matérias do mundo da política e de cidade, 

concentrou cerca de um quarto de todas as citações por empreendedorismo. Foram 644 

desde a década de 1990, mercado e dinheiro, dois nomes da editoria de economia na 

Folha, tiveram juntas 362 citações. 

 

Tabela 3 – Histórico do termo empreendedorismo na Folha de S. Paulo até abril de 2020 
 

CADERNOS  

NÚMERO DE CITAÇÕES 

Todos 2383 

Demais cadernos 715 

Primeiro Caderno 644 

Mercado 251 

Cotidiano 166 

Classificados – Negócios 156 
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Ilustrada 129 

Dinheiro 111 

Caderno Especial 90 

Classificados – Empregos 65 

Cotidiano e Esportes – Edição Nacional 56 

Fonte: Folha de S. Paulo, 2020 

 
Com história centenária, O Globo, Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo são 

os três jornais com a maior audiência do país, de acordo com dados do Instituto 

Verificador de Comunicação (IVC), referentes a outubro de 2019
19

. A comparação 

inclui as versões digitais e impressas de cada empresa. Além disso, os três jornais 

também estão entre as principais tiragens do país, na comparação de jornais diários 

impressos. Ficam atrás apenas do diário popular Super Notícia, distribuído na região 

metropolitana de Belo Horizonte, ainda segundo o IVC. 

Há, ainda, outra palavra-chave desta dissertação com uso cada vez mais 

frequente no noticiário brasileiro que indica maior inserção dela no cotidiano: 

meritocracia, conceito que já detalhamos no capítulo anterior. Desde a década de 1960 

esse termo aparece no Estado de S. Paulo, mas foi também na última década que 

alcançou o auge de citações: das 871 menções, exatamente 678 foram registradas a 

partir da década de 2010, incluindo os primeiros meses de 2020 – quase a metade desses 

registros foram feitos, novamente, no caderno de economia. 

Em O Globo, o termo meritocracia apareceu 1.130 vezes. Como no jornal 

paulista, a maior parte dessas menções também é encontrada a partir da década de 2000. 

O acervo do jornal carioca detalha o resultado por décadas, a partir de 1970, quando 

meritocracia teve oito resultados. Na década de 2000 foram 77 vezes; em 2010 esse 

número saltou para 448 páginas e em apenas quatro meses de 2020, 11 retornos por 

meritocracia foram encontrados. Mais uma vez indicando o crescente uso dessas duas 

palavras nos grandes veículos de comunicação. 

Na Folha, foram 1078 resultados para meritocracia em todo o período 

disponibilizado pelo jornal. Dessa vez, além da economia, ganha destaque o tema da 

 

19
 PODER 360. Jornais no Brasil perdem tiragem impressa e venda digital ainda é modesta. 

PODER 360, Brasília. 26. de nov. 2019. Disponível em 

<https://www.poder360.com.br/midia/jornais-no-brasil-perdem-tiragem-impressa-e-venda- 

digital-ainda-e-modesta/>. Acessado em 9 de jun. 2020. 

http://www.poder360.com.br/midia/jornais-no-brasil-perdem-tiragem-impressa-e-venda-
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educação. Há uma relação entre esses dois assuntos em diversos artigos de opinião e 

entrevistas publicadas pelo jornal. Em comum o atraso na educação pública, em relação 

aos colégios particulares, e como isso pode afetar o jovem pobre no mercado de  

trabalho e, consequentemente, contribuir para a concentração de renda no país. Assim 

como no Estadão e em O Globo, também há um crescimento do tema nas páginas da 

Folha. O acervo detalha o que apareceu nas páginas impressas da Folha. Em todo o 

período, até o dia 24 de maio de 2020, meritocracia apareceu 574 vezes; 452 vezes a 

partir de 2010. 

O crescente uso das palavras empreendedorismo e meritocracia nos jornais, 

principalmente nas editorias de Economia e Negócios, aponta para uma mudança no 

estilo de vida da sociedade, cada vez mais voltada ao individualismo e à competição. 

Entendemos que por trás desses enunciados há uma agenda, que encontra nas 

reportagens um meio de disseminação. “O que o jornalismo veicula tem impacto direto 

na forma como o mundo é visto e entendido” (PULITI, 2013, p. 33). Como já indicado 

no segundo capítulo, desde o início, ainda sem estrutura e organização, até sua 

consolidação durante a Ditadura Militar, o jornalismo econômico se pauta pelo interesse 

de empresários, um aliado do poder hegemônico. 

A definição para empreendedorismo é ampla e difusa, pode ser aplicada em 

diferentes contextos. Além disso, a forma como empreendedores são vistos  na 

sociedade mudou ao longo dos anos, acompanhando as alterações na lógica de produção 

capitalista. Há, no entanto, definições mais ou menos permanentes para a ação do 

empreendedor e do que é empreendedorismo desde que o capitalismo de mercado se 

tornou o principal modelo de produção de riqueza no planeta. Em resumo, “para que 

uma sociedade seja capaz de produzir riqueza, torna-se premente a existência de 

indivíduos capazes de criar e aproveitar oportunidades, melhorar processos e inventar 

negócios”. (COSTA, BARROS e CARVALHO, 2011, p. 183). Quer dizer, o 

empreendedor é valorizado numa economia de mercado porque tem coragem para 

inovar e arriscar em busca da ampliação do lucro e da riqueza. 

No século 20, o economista Joseph Schumpeter vai definir melhor o 

empreendedor como uma figura que impulsiona o desenvolvimento econômico e tem a 

capacidade de mudar os padrões de produção (COSTA, BARROS e CARVALHO, 

2011). Mais tarde, com a evolução da economia de mercado e o acirramento da 
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concorrência no capitalismo, o empreendedor passa a ser aquele que consegue organizar 

seu negócio e manter o lucro, mesmo que seus processos não resultem em uma inovação 

na forma de produção, ainda de acordo com o pensamento Schumpeter. Quer dizer, a 

definição para empreendedor fica muito mais próxima da de um empresário capitalista 

que de um desbravador visionário. 

De todo modo, o empreendedorismo ainda é visto como uma iniciativa 

individual, exercido por uma pessoa que decide comandar o próprio negócio deixando 

de lado as garantias que o mercado de trabalho tradicional proporciona. Veremos, 

porém, que a crise econômica acelera essa mudança: sem empregos formais com 

carteira assinada e as garantias oferecidas pelo Estado, muitos trabalhadores são 

obrigados a abrir um negócio próprio para garantir seu sustento. Não é uma opção pela 

liberdade que os leva a “empreender”, é uma necessidade. Assim, ao longo das últimas 

décadas, o empreendedorismo – no sentido de iniciar um negócio próprio – passa a ser 

associado à possibilidade de erradicação da pobreza e do desemprego, um discurso que 

novamente reforça o individualismo e exclui a responsabilidade do Estado na  geração 

de condições dignas de renda e sobrevivência. 

Há tensão permanente provocada por organizações políticas e empresariais em 

busca da liderança na formação dos valores da sociedade em busca da conquista da 

hegemonia a partir de disputas políticas, culturais e ideológicas. Não se trata de um 

embate físico, uma coerção pura e simples; envolve questões ético-culturais, de saberes 

e modos de representação (MORAES, 2010). Quer dizer, o grupo hegemônico adquire o 

protagonismo na formação ideológica e cultural de determinada sociedade; tem a força 

material e espiritual dominante, com a comunicação atuando de forma preponderante 

neste segundo caso. Durante esta pesquisa, por exemplo, percebemos, por meio da 

procura pelo termo empreendedorismo, que a mídia tradicional dá cada vez mais espaço 

a esse tema, que é caro ao empresariado e à elite que patrocina a grande imprensa. 

Moraes (2019) cita o filósofo italiano Antônio Gramsci para definir hegemonia: 

A hegemonia caracteriza a liderança ideológica e cultural de uma 

classe ou bloco de classes sobre as outras, a partir da capacidade 

demonstrada por esse conjunto de forças de conduzir a sociedade em 

torno de duas concepções de mundo. (...) A hegemonia é alcançada e 

consolidada não somente nas questões vinculadas à estrutura 

econômica e à organização política, como também no quadro mais 

amplo da atividade cultural, moral e intelectual, que se desdobra em 



81  

experiências e práticas ativas de produção de sentido. (MORAES, 

2019, p. 38) 

 

Em contexto histórico, o professor Pablo Nabarrete Bastos (2007) lembra que o 

termo hegemonia foi criado por Lênin ainda antes do período da Revolução Russa, em 

1917, e referia-se à liderança que o proletariado deveria exercer sobre os camponeses na 

fundação do Estado socialista. Somente anos depois Gramsci vai aprofundar o conceito 

dentro do contexto italiano e afirmar que o bloco hegemônico precisa de apoios às suas 

orientações. “Uma direção ético-política eficiente não depende somente da força 

material que o poder confere. Deve ser alcançada também através de estratégias de 

argumentação e persuasão, interpretações convincentes sobre o quadro social” 

(MORAES, 2010, p. 55). 

Ignácio Ramonet (2013) afirma que no atual contexto econômico dominado 

pelo neoliberalismo, os grandes veículos de comunicação têm baixa probabilidade de 

serem críticos à globalização e, obviamente, ao próprio modelo neoliberal. Claro, esses 

veículos estão inseridos na economia capitalista, são também empresas com interesses 

econômicos e ligações com o mercado financeiro, inclusive com atuação na compra e 

venda de papéis nas diferentes bolsas de valores do Brasil e do mundo. Para o 

pesquisador espanhol, os grupos midiáticos se comportam como ferramenta ideológica 

da globalização. Ou seja, são os meios de comunicação que, hoje em dia, assumem o 

papel de difundir mudanças que interessam mais ao poder hegemônico que à população 

envolvida em reformas como a trabalhista, que já discutimos aqui. 

Embora o que vai ocorrer seja a contínua redução dos direitos trabalhistas, o 

papel dos veículos de comunicação tem sido o de reforçar as supostas vantagens dessas 

mudanças, que, segundo a justificativa oficial adotada pelos principais veículos  da 

mídia tradicional, passam principalmente por reduzir o peso do Estado no negócio 

privado. De acordo com essa tese, veiculada na mídia a partir de fontes do governo e de 

economistas liberais, a redução da burocracia estatal e da participação do governo na 

economia abriria espaço para mais contratação de pessoas e dinamismo na economia. 

Em resumo, o que os especialistas ouvidos pela grande mídia dizem é que sem os gastos 

com a burocracia, as empresas teriam mais recursos para investir na contratação de mão 

de obra e na expansão das unidades, incentivando o crescimento econômico. 
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A vitória neoliberal não seria completa se o vencido não estivesse 

convicto, não estivesse feliz de ter sido vencido. Ele não deve nem 

mesmo perceber que foi vencido, deve pensar que está participando da 

vitória de seu adversário, não percebendo a si mesmo como  vítima. 

No geral, a missão dos meios de comunicação é a de domesticar as 

sociedades – ou, em outras palavras, a de ‘levá-las pelo  bom 

caminho’. (RAMONET, 2013, p. 64) 

 

Noam Chomsky (2013) aponta na grande mídia a habilidade de forjar 

consensos. Quer dizer, os veículos hegemônicos atuam ao lado de governos e donos do 

poder econômico para consolidar na sociedade ideias interessantes a essas elites. É o 

que acontece no caso de guerras implementadas por governos americanos nas últimas 

décadas. Para Chomsky, o início de um conflito armado com outro país sem que o 

confronto tenha relação direta com a população local não gera nenhum benefício para os 

norte-americanos. Ao contrário, enviar jovens soldados para morrer no front de batalha, 

na verdade, cria feridas para a sociedade dos Estados Unidos. Na prática, a mídia atua 

para formar o consenso de que atacar o suposto inimigo é o caminho ideal para sair da 

crise e garantir a liderança dos Estados Unidos no mundo. 

Dênis de Moraes (2019) ressalta um ponto crítico nesse debate: jornais não são 

imparciais e neutros. Ao contrário, a grande imprensa tem lado. Além dos editoriais, 

espaço por essência reservado para a opinião da publicação, a natureza ideológica da 

mídia tradicional pode ser percebida pela hierarquização dos temas, dos recortes e 

enfoques, pela agenda estabelecida e o enquadramento dado às notícias. Assim, “a mola 

propulsora do consenso almejado pela mídia empresarial é a celebração do mercado 

como instância hipoteticamente habilitada a atender demandas sociais por meio da 

produção e o consumo” (MORAES, 2019, p. 45). 

Por outro lado, a mídia atua para repelir o dissenso. Na avaliação de Moraes,  

“o sistema midiático não absorve pacificamente questionamentos que afetem a 

estabilidade de suas pontes de sustentação” (2019, p. 46). O que ocorre é a exclusão de 

discordâncias, que passam a ser classificadas como irresponsáveis ou inconsequentes, 

entre outros adjetivos nada abonadores. É como ocorre no discurso sobre o funcionário 

público, frequentemente classificado por liberais e colunistas de opinião como 

aproveitador do dinheiro público. Esse discurso aponta um suposto comodismo nesses 

servidores, que têm estabilidade na carreira, e joga parcialmente o peso da lentidão da 

burocracia estatal nessa categoria. Em contrapartida, empresários são retratados como 
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empreendedores ativos e corajosos, que se arriscam e se expõe apesar da instabilidade e 

incerteza de suas carreiras. 

A ideia de repelir dissensos e formar consensos, como Chomsky ressalta nos 

Estados Unidos em relação às guerras, proporcionalmente, é o que também ocorre com 

a ideia do empreendedorismo. Nesse caso, o caminho apontado por especialistas e 

assumido por jornalistas e editores para a retomada da economia passa pelo negócio 

próprio, a iniciativa privada, uma solução individual. Claro, ter um negócio próprio 

mesmo que sem garantias trabalhistas e uma fonte de renda sem tanta previsibilidade é 

melhor que o desemprego. O problema é que a mídia incentiva o trabalho por conta 

própria como solução para a tormenta econômica, inclusive para quem já está ocupado. 

Quer dizer, empreender em um negócio significa realizar um sonho, alcançar a 

realização pessoal, que o mercado de trabalho tradicional não pode mais proporcionar e 

também ofereceria, segundo esse discurso encampado por grande parte da mídia, a 

possibilidade de aumentar os ganhos financeiros que o emprego com carteira assinada já 

não proporciona. Veremos a seguir que as reportagens, frequentemente, exaltam mais os 

casos de superação e sucesso que os exemplos de falência, que são numerosos e se 

tornam ainda mais frequentes justamente nos momentos de crise. Na prática, o que 

ocorre é uma legitimação do empreendedorismo como solução para a economia e para a 

realização de desejos que nem sempre são possíveis de serem alcançados 

exclusivamente pelo mercado de trabalho. A ausência de ponderação reforça o consenso 

em torno da ideia empreendedora, do incentivo de ser o patrão de si mesmo, um 

indivíduo-empresa. 

 

 
3.1. Análise do termo empreendedorismo: ponto de partida de um caminho 

metodológico 

Os benefícios de iniciar uma jornada no seu próprio negócio, de acordo as 

reportagens, seriam flexibilidade de horários, realização de um sonho, não ter patrão, 

fazer o que mais gosta como fonte de renda, dinamismo, entre outros. Pesquisas 

publicadas em jornais e já destacadas no capítulo anterior mostram que parte dos 

brasileiros começa a querer trocar o emprego tradicional por um negócio próprio como 

meta de vida. Esses são alguns dos desejos relatados nesses levantamentos feitos com 

pessoas que já se tornaram empresários ou desejam se lançar no empreendedorismo. 
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Verificaremos, então, como uma fatia da mídia retrata esses novos trabalhadores 

classificados como empreendedores. 

Analisamos reportagens dos três jornais de abrangência nacional – Folha de S. 

Paulo, Estado de S. Paulo e O Globo – em 2017, ano em que a reforma trabalhista foi 

aprovada e implementada no país. O período foi escolhido por causa das mudanças nas 

relações de trabalho, que passam, a partir da assinatura da medida federal, a ter menos 

garantias aos empregados e maior flexibilidade nos contratos, que acabam resultando 

em jornadas de trabalho mais desgastantes e remunerações mais instáveis. Nesse 

sentido, os debates sobre as leis trabalhistas ganham força e surgem questionamentos ao 

atual modelo brasileiro, baseado na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas). Assim, a 

redução dos direitos trabalhistas imposta pela nova lei acaba incentivando o discurso do 

empreendedorismo como saída da crise. 

A metodologia utiliza análise de conteúdo aliada a uma observação de 

enquadramentos aparentes nessas reportagens, combinação recomendada por Heloísa 

Herscovitz (2007) como profícua para estudos no campo do Jornalismo. A pesquisadora 

afirma que sustenta que a análise de conteúdo tem sido utilizada com êxito em 

pesquisas sobre critérios de noticiabilidade, agendamento e enquadramento. 

O pesquisador Murilo Soares (2009) entende que existem duas abordagens para 

analisar enquadramento: a indutiva e a dedutiva. Segundo o autor, pela análise indutiva 

as reportagens são estudadas sem uma grade prévia; pela análise dedutiva os 

enquadramentos são definidos previamente. Neste trabalho, decidimos pela análise 

indutiva devido à grande quantidade de matérias recortadas inicialmente. Também não 

havia, a priori, categorias de conteúdo ou enquadramentos para encaixar os textos em 

cada um dos temas. Estes foram definidos posteriormente, a partir de uma leitura inicial 

de títulos e subtítulos, relacionando-os e definindo similaridades de temas entre os 

textos. Assim, as matérias foram relacionadas e distribuídas em cinco categorias, que 

serão detalhadas à frente. Em seguida, a matéria foi analisada integralmente. 

O enquadramento é uma abordagem surgida nos Estados Unidos e que vem 

ganhando espaço na pesquisa brasileira a partir da década de 1990 (SOARES, 2009). O 

pesquisador também aposta na análise de enquadramento como ideal para estudar 

matérias jornalísticas, ao encontro do pensamento de Hercovitz destacado acima. Soares 

(2009) diz que o enquadramento destaca o caráter construído da mensagem, revelando a 
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retórica implícita dos textos supostamente objetivos. “O enquadramento é uma forma de 

construtivismo social, sendo que os meios dispõem os quadros de referência para os 

leitores com os quais discutem e interpretam eventos públicos” (SOARES, 2009, p. 59). 

O termo enquadramento é utilizado nos estudos da comunicação como análise 

sobre as posições da mensagem noticiosa. Na prática, a decisão de selecionar e salientar 

uma parte da realidade ajuda no entendimento do cotidiano, mas essa construção ocorre 

a partir da estrutura e história construída dos meios, que fica entranhada nas matérias 

jornalísticas veiculadas por esses veículos. Nesse sentido, como uma indústria inserida 

na economia de mercado e reprodutora de sentidos do capitalismo, a mídia atua para 

fortalecer o desequilíbrio e a hegemonia liberal. 

Embora as escolhas possam parecer naturais, ao contrário, não são inevitáveis 

ou livre de problemas. Na verdade, essas escolhas poderiam ser outras. Na prática, 

ocorre uma conexão entre hegemonia e enquadramentos, que têm o poder de dominar 

discursos de tal maneira a se confundir com o fato em vez de serem classificadas como 

interpretações dos fatos (SOARES, 2009). O norte-americano Robert Entman (1993) 

complementa e reforça a definição de enquadramento pelo aquilo que imite ou inclui no 

texto jornalístico. 

O termo empreendedorismo surgiu como palavra-chave para este trabalho a 

partir da leitura acumulada em jornais, revistas e sites que exaltavam o sujeito que 

empreende. Na mídia, as definições de empreendedor e empresário se confundem e 

usadas em diversos momentos como sinônimos. Não são. Como já mostramos, 

empreender é colocar em execução uma iniciativa, qualquer iniciativa, não apenas uma 

empresa. Um agente comunitário pode ser o empreendedor de mudanças em seu bairro, 

por exemplo; um pesquisador pode empreender uma análise que transformará a leitura 

do mundo. A questão, de acordo com a análise de conteúdo que será aprofundada neste 

capítulo, é que a imprensa, em particular o noticiário econômico, adotou 

empreendedorismo como sinônimo de uma jornada em busca de seu negócio próprio. 

Isso pode ser notado pela alta proporção da citação empreendedorismo nos cadernos de 

economia dos principais jornais do país. Nesse sentido, o crescimento da presença do 

termo empreendedorismo na mídia indica também um aumento de conteúdos ligados ao 

discurso de abrir o próprio negócio. 
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Nesta nova etapa do trabalho, a partir da palavra-chave “empreendedorismo”, 

realizamos a procura simples nos sites desses jornais e apuramos o resultado. Trata-se 

de uma nova busca a partir de outro recorte exclusivo para o ano de 2017, quando a 

nova legislação trabalhista entra em vigor. Antes, a pesquisa havia levantado uma série 

de registros do termo empreendedorismo ao longo da história dos três jornais 

analisados, com reportagens sendo utilizadas para ilustrar a descrição teoria desta 

dissertação. Assim, o primeiro passo foi buscar no campo de busca do site dessas três 

publicações o termo empreendedorismo e contar os resultados, independentemente se o 

texto esteve na versão digital ou impressa do veículo, ou em ambas as mídias. Apenas 

em 2017, portanto, a Folha de S. Paulo retornou 359 resultados; O Globo anotou 210 

menções; e o Estado de S. Paulo, 1752 registros. Juntos, os três jornais somam mais de 

dois mil resultados. 

Nesse caso, para restringir o corpus, analisaremos apenas os textos que  

também foram para a versão impressa do jornal. Por ter um espaço limitado e mais 

custoso, a edição que vai às bancas tem uma seleção mais restrita de matérias e, 

portanto, passa por mais filtros editoriais. Nesse sentido, as reportagens impressas são 

consideradas mais importantes ou de maior apelo de acordo com a linha editorial da 

publicação. Após definir o corpus, partimos para identificar nas matérias selecionadas 

estruturas discursivas e imagens relacionadas para construir um determinado 

enquadramento. De acordo com Murilo Soares (2009), esses elementos são  

classificados como “dispositivos de enquadramento”. 

A palavra empreendedorismo teve registro também com outros usos além do 

relacionado ao mercado de trabalho, que decidimos não adotar em nossa análise, tendo 

em vista que nosso objetivo é analisar esse novo modelo trabalhista. A matéria que cita 

um evento que reuniu personalidades da política nacional é um desses exemplos de 

reportagens descartadas de nossa análise. O apresentador de TV Luciano Huck e o 

governador de São Paulo, João Dória, discursaram em uma feira de empreendedorismo 

e por isso foram contabilizados na busca simples pelo termo. A matéria em que os dois 

são citados aparece em nossa busca porque eles citam em discurso durante o evento o 

termo empreendedorismo, e isso foi publicado nos jornais. Na prática, o discurso deles 

não tinha relação com o sentido de empreendedorismo que estamos abordando, mas a 

matéria surgiu por causa da feira. Então, por não se tratar de citação relacionada ao 

mercado de trabalho, esses textos da nossa análise de conteúdo. Para Décio Rocha e 
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Bruno Deusdará (2005), o principal objetivo da análise de conteúdo é fornecer técnicas 

precisas e objetivas para chegar ao significado de determinados termos. Nossa pesquisa 

não pretende realizar uma análise do discurso desses conteúdos, porém, objetiva ir além 

dos instrumentos quantitativos da análise de conteúdo convencional e trabalhar com a 

perspectiva analítica, nos moldes propostos por Herscovitz (2007): 

A tendência atual da análise de conteúdo desfavorece a dicotomia 

entre o qualitativo e o quantitativo, promovendo uma integração entre 

as duas visões de forma que os conteúdos manifestos (visível) e  

latente (oculto, subentendido) sejam incluídos em um mesmo estudo 

para que se compreenda não somente o significado aparente de um 

texto, mas também o significado implícito, o contexto onde ocorre, o 

meio de comunicação que o produz e o público ao qual é dirigido. 

(HERSCOVITZ, 2007, p. 126) 

 

Em outra matéria, o termo empreendedorismo aparece como uma iniciativa do 

traficante Nem na Rocinha, uma das maiores favelas do Rio de Janeiro. Trata-se de uma 

reportagem da Folha de S. Paulo sobre a biografia de Antônio Bonfim Lopes, o Nem da 

Rocinha. O autor do livro afirma que a comunidade era vibrante e segura para os 

moradores porque Nem percebeu que assim poderia atrair mais clientes da zona sul 

carioca para venda de drogas. Foi um ato de empreendedorismo, segundo o escritor 

Mischa Glenny. Também desconsideramos essa matéria e outra sobre uma iniciativa do 

governo chinês em investir numa escolinha de futebol. No primeiro caso por se tratar de 

uma iniciativa criminosa e relacionada a uma área que não está ligada ao presente 

estudo, no outro por ser iniciativa em outro país que não o Brasil, foco do nosso estudo. 

O sistema de busca do acervo do jornal Estado de S. Paulo é bem detalhado e 

retorna cada citação do termo. Em vez de destacar a matéria apenas uma vez, 

independentemente do número de vezes que o termo aparece no texto, a busca retorna a 

mesma matéria a cada citação. Quer dizer, se em uma mesma matéria o jornalista 

escreve a palavra empreendedorismo três vezes, essa matéria irá aparecer três vezes no 

resultado da busca, inflando os números. Nesse caso, o volume de resposta é bem maior 

e por isso decidimos restringir a busca apenas aos cadernos de economia, negócios e 

emprego do diário paulista. Assim, foram 205 ocorrências impressas, incluindo quando 

o termo aparece em classificados oficiais e textos de propagandas oficiais, fora do 

espaço editorial. 
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Já o jornal carioca O Globo, também através de seu acervo virtual, retornou 

221 páginas. E resultou em problema semelhante: o termo empreendedorismo aparece 

ligado a temas que não são necessariamente alvo de nossa pesquisa e que não se 

relacionam ao mercado de trabalho. No jornal O Globo, empreendedorismo apareceu 

diversas vezes em propagandas e informes publicitários, excluímos esses resultados da 

busca já que o objetivo deste trabalho é analisar apenas o espaço editorial. 

A partir do título e subtítulo classificamos cada matéria em uma das cinco 

categorias que haviam sido definidas para a análise de conteúdo após uma leitura 

flutuante (2011) do material. A primeira etapa da análise de conteúdo, portanto, foi a 

apuração e organização do conteúdo. Trata-se da pesquisa e do recorte do corpus após 

uma leitura flutuante para conhecer e mapear o conteúdo. Em seguida, ocorreu a escolha 

dos textos, seguindo a regra da exaustividade, que determina que nenhum documento 

será deixado de fora, como ensina Laurence Bardin (2010). Objetos que não guardavam 

relação com nossa análise foram excluídos, em concordância com a regra da 

pertinência, como descrito por Bardin (2010), como citado pelos pesquisadores Marconi 

de Albuquerque Urquiza e Denilson Bezerra Marques (2016). 

Após essa pré-seleção, exploramos o material colhido e definimos categorias a 

partir de um reagrupamento que reuniu textos com temas semelhantes nos mesmos 

grupos, definidos em cinco grupos: 1) solução para a crise, em que constam matérias 

que indicam caminhos para superar a crise econômica ou contam casos de sucesso nessa 

direção; 2) perfil, quando destacamos textos que detalham o empreendedor e o que o 

mercado exige de qualificação do empreendedor; 3) políticas públicas, onde incluímos 

nesse quesito matérias que destacam reformas ou iniciativas oficiais para incentivar o 

empreendedorismo; 4) serviço, com reportagens que dão dicas para o empreendedor ter 

êxito no seu negócio; 5) cenário, em que estão matérias que fazem o panorama dessas 

mudanças no mercado de trabalho e também textos que não estão relacionados as outras 

categorias. Portanto, a análise de conteúdo, combinada à observação  de 

enquadramentos, foi escolhida justamente por sua característica híbrida, que reúne 

elementos quantitativos e qualitativos. 

Após a exclusão da análise de matérias repetidas nas buscas, de textos 

publicitários e de assuntos que não estavam relacionados ao mercado de trabalho e a 
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economia, chegamos a um total de 88 reportagens impressas nos três jornais: 36 em O 

Globo; 33 no Estado de S. Paulo; e 19 na Folha de S. Paulo. 

Em 2017, o jornal carioca O Globo iniciou uma série de reportagem com a 

bandeira “Reage Rio”, tratava-se de iniciativa para incentivar a retomada da economia 

no Estado a partir de textos que indicassem caminhos para a saída da crise. Isso 

contribuiu para que o jornal publicasse mais reportagens relacionadas ao 

empreendedorismo, visto que esse é o principal caminho apontado por especialistas e 

adotado pela publicação para superar o mau momento econômico. Nesse sentido, O 

Globo também teve o maior número de reportagens que indicam justamente a saída da 

crise. Na soma, a maior quantidade de matérias se enquadra na categoria “Perfil”, que 

retrata e detalha as características desse sujeito classificado como empreendedor. Nesse 

caso, em geral, são matérias que exaltam a superação e sua força de vontade para 

superar a crise e fazer o próprio negócio avançar. Relacionar empreendedor e superação 

é um enquadramento que reforça o teor positivo das matérias desse tema. Obviamente, 

um trabalhador que tem autonomia e ímpeto para atravessar desafios e ser feliz serve 

como espelho para outras pessoas. A partir de escolhas arbitrárias de destaques, essas 

histórias, então, incentivariam o empreendedorismo. 

 

Tabela 4: Análise de conteúdo do termo empreendedorismo na imprensa em 2017 
 

Análise de conteúdo Estado de S. Paulo Folha de S. Paulo O Globo Total 

Saída da crise 7 4 10 21 

Perfil 12 5 10 27 

Política pública 8 5 8 21 

Serviço 4 3 4 11 

Cenário 2 2 4 8 

Total 33 19 36 88 

Fonte: elaboração do autor com base em dados de Folha de S. Paulo, Estado de S. Paulo e O 

Globo, 2020 

 

Percebemos ainda que os três principais jornais de caráter nacional também  

não dão muito destaque a reportagens que fazem alertas ou ponderações ao 

empreendedor para o risco de abrir o próprio negócio, ainda mais em momentos de crise 

econômica. Além disso, são poucos os textos que destacam exclusivamente os 

problemas que o pequeno empresário enfrenta sem as garantias trabalhistas e com 

poucos recursos em caixa. Nesses anos de crise, o país fechou mais empresas que abriu 
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empreendimentos, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE)
20

. Portanto, o saldo é negativo: o risco de falir é maior que o de progredir. 

Apesar disso, os textos, em grande parte, omitem esses problemas. Há poucas matérias 

com serviços e críticas a esse modelo de negócio, preferindo o destaque positivo e o 

incentivo ao empreendedorismo, como já destacado anteriormente. 

 

 

 

 
3.2. Análise qualitativa de conteúdo: reportagens que destacam empreendedorismo 

 
Em um domingo, dia 2 de abril de 2017, a principal manchete da capa do jornal 

O Globo dizia: “jovens reinventam trabalho. Um em cada cinco profissionais de 18 a 24 

anos cria seu próprio emprego”. O título da reportagem de página inteira e que abre o 

caderno de economia é ainda mais emblemático: “a saída é criar seu emprego”, 

determina o texto. Após a seleção inicial e o recorte das dezenas de matérias obtidas a 

partir dessa pré-seleção, aprofundaremos nossa análise em cinco reportagens. A escolha 

foi definida pela relação implícita do empreendedorismo como solução para a crise do 

mercado de trabalho, além de representar mudanças estruturais nas relações  de 

emprego. Nesse sentido, palavras como trabalho, emprego e crise se destacam nos 

títulos dos textos que estudaremos a seguir. Neste primeiro exemplo analisado, 

classificamos essa reportagem na categoria “Saída da Crise”, afinal, indica que jovens 

criaram negócios próprios para superar a recessão. 
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 SILVEIRA, Daniel. Por três anos seguidos, Brasil fecha mais empresas do que abre, diz IBGE. G1, Rio 

de Janeiro. 3 out. de 2018. <https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/10/03/por-tres-anos-seguidos- 

brasil-fecha-mais-empresas-do-que-abre-diz-ibge.ghtml> Acesso em 17 abr. de 2020. 
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Reportagem 1 - O Globo (capa): Jovens reinventam trabalho 

 

 
Fonte: O Globo, 2 de abril de 2017 

 

 

Naquele ano, embora o Produto Interno Bruto (PIB) já tivesse parado de cair e 

a crise tecnicamente havia passado, o mercado de trabalho não dava sinais de melhora. 

Quase 15 milhões de brasileiros estavam na fila por um emprego, outros 25 milhões 

eram classificados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como 

subocupados – aquelas pessoas que trabalham menos horas do que gostariam e por isso 

falta dinheiro no fim do mês, ou que estavam temporariamente fora do mercado de 

trabalho. Nesse cenário de pouco emprego a sugestão do jornal é empreender. “Para 

economistas, o empreendedorismo pode ser uma alternativa para a juventude sem 

emprego na crise, mas fatores culturais também pesam, como a busca por uma jornada 

de trabalho mais flexível e a realização profissional”, descreve a matéria de O Globo. 

A pauta é desenvolvida a partir de um levantamento do Monitor Global de 

Empreendedorismo, um projeto internacional liderado por instituições dos Estados 

Unidos e da Inglaterra que tem o objetivo de monitorar o desenvolvimento do tema no 

mundo. O levantamento aponta que a taxa de empreendedorismo saltou de 16,2%, em 

2014, para 20,8%, em 2015. Quer dizer, de um ano para o outro houve aumento de 

praticamente um terço da taxa. Isso pode ser explicado, de acordo com especialistas 
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ouvidos pelo próprio jornal, pela recessão que atingiu em cheio o país nesses dois anos, 

e mudanças culturais. 

A falta de trabalho, porém, é um problema tratado lateralmente pelo texto. Os 

personagens e casos escolhidos para ilustrar a matéria são de superação e sucesso: 

jovens que conseguem sobreviver e vencer a crise, “reinventam” o mercado de trabalho 

como o próprio título já informa. Os dados mais recentes dessa pesquisa, publicados 

neste ano referentes a 2019, reforçam essa tendência e mostram que aproximadamente 

66% – ou dois em cada três adultos – acreditam que o empreendedorismo é a saída da 

crise e já pensaram um dia ter o negócio próprio. 

A reportagem de O Globo aponta, portanto, que a saída da crise econômica se 

dá pelo empreendedorismo, uma solução individual em um momento que governos – 

supostamente – não têm mais capacidade para garantir o bem-estar social. O recorte 

escolhido para os números dá uma conotação positiva ao aumento do 

empreendedorismo, apesar da ponderação do próprio especialista ouvido no texto. O  

que ocorre é um enquadramento que beneficia as vantagens de se tornar um pequeno 

empresário, se lançar em um trabalho sem carteira assinada, em detrimento de destacar 

os riscos e dificuldades que essa jornada oferece. 

Nesse sentido, a reportagem aponta o negócio por contra própria como se fosse 

a solução para as dificuldades encontradas no mercado de trabalho tradicional. Tales 

Andreasse, então vice-diretor da Escola de Administração de Empresas da Fundação 

Getulio Vargas (FGV), argumenta que “esse fenômeno não necessariamente é positivo. 

Países com altas taxas de empreendedorismo são geralmente os mais pobres, por causa 

da falta de emprego”. No título da reportagem e na chamada da primeira página não há 

nenhum destaque a essa ponderação. 

A opção por não destacar esse problema sugere um enquadramento que deixa 

em segundo plano o problema estrutural da economia brasileira. A palavra medo, ao ser 

dita por um dos jovens entrevistados, aparece em um contexto que indica, na verdade, o 

contrário: “nessa crise, podemos perder o emprego”. Na prática, a insegurança já está 

instalada, quer dizer o novo empresário. Novamente, o que a reportagem faz é recortar a 

estatística do desemprego para reforçar a chamada "solução empreendedora". O 

enquadramento, nesse sentido, esconde a razão do crescimento do empreendedorismo, 

que é a falta de dinamismo da economia em gerar empregos de qualidade. Aponta o 
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benefício: jovens estão realizando o sonho do próprio negócio. A questão, no entanto, é 

saber a que custo. 

 

 

Reportagem 2 – O Globo (Economia): A saída é criar seu emprego 
 

 
Fonte: O Globo, 2 de abril de 2017 

 

 

A matéria mostra ainda diferentes personagens, jovens que perderam emprego 

ou abandonaram as carreiras em busca do sonho de ser “patrão de si mesmo”. No senso 

comum, o desejo de ser dono do próprio negócio está relacionado à busca pela 

liberdade, uma vida sem chefe e sem ordens a cumprir. O problema, como já 

demonstramos no segundo capítulo, é que ser o patrão de si mesmo é extenuante pois, 

entre outros motivos, não há divisão entre casa e trabalho. Nesse caso, a cobrança passa 

ser ainda maior. Em meio a crise que atingia o país naquele período – e até hoje tem 

consequências na economia brasileira – O Globo aposta na saída individual como 

solução para a recessão. Ao destacar no título que “a saída é criar seu emprego”, o  

diário joga a responsabilidade sobre os ombros do trabalhador, exclusivamente. Ou seja, 

não se pode mais esperar por uma política pública ou mudança na política econômica do 

governo no sentido de criar mais empregos com carteira assinada. Nesse mercado de 

trabalho em crise, sugere a matéria, vire “chefe de si mesmo” e venda sua própria mão 

de obra. 

As fotos de jovens sorridentes e aparentemente felizes com o trabalho sendo 

realizado também esconde uma ponderação importante, que está escondida em uma 
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declaração somente no antepenúltimo parágrafo do texto. Uma das especialistas da 

matéria diz que “o jovem não está preparado para lidar com diversas situações 

financeiras que exigem maturidade”. E, complementa, “podem ter consequências ruins”. 

Nesse sentido, a matéria reforça o entendimento que o empreendedorismo está livre de 

sobressaltos, porque nenhum dos exemplos usados na matéria relata algum tipo de 

problema financeiro ou de mercado. As falas escolhidas para ilustrar a matéria indicam 

o sucesso dos negócios. 

Mesmo que em segundo plano, o subtítulo sublinha as mudanças culturais que 

ocorrem no capitalismo rumo a um modelo de produção mais flexível – principalmente  

a partir da década de 1970, como já escrito no capítulo anterior. Flexibilidade significa 

contratos temporários, remunerações variáveis e a incerteza de trabalho no longo prazo. 

Essa mudança estrutural é deixada de lado na reportagem, que prefere focar em 

exemplos de empresários de sucesso, que empreenderam e conseguiram bons resultados 

financeiros. A primeira frase do texto ensaia o perfil desse grupo: “eles têm 20 e poucos 

anos, sonham com independência financeira, querem mudar o mundo e sentem na pele 

os efeitos da crise ao procurar emprego”. Note, o perfil é de um jovem sonhador e 

corajoso, que batalha pelo que acredita e corre atrás do que deseja. A filósofa Marilena 

Chauí (1992) observa que: 

Agora, estamos vendo surgir uma nova sociedade ou uma nova 

formação social, em que desponta a imagem do homem que valoriza a 

si mesmo não por seu sangue ou família (como é o caso do senhor 

feudal ou do aristocrata, que vale por sua linhagem), mas por ter 

adquirido poder econômico e começar a adquirir poder político e 

prestígio social como recompensa de seu esforço pessoal, de sua 

capacidade de trabalho e de poupança. Estamos agora diante do 

burguês. (CHAUÍ, 1992, p. 28) 

 

 
Entre os personagens

21
 ouvidos na reportagem estão João Paulo Martins e João 

Lira, dois jovens que abandonaram o trabalho com carteira assinada para arriscar no 

negócio próprio. Deram certo e, quando a reportagem foi publicada, a empreitada dava 

mais dinheiro que quando eram empregados em um escritório. Além do  salário, 

segundo a matéria, os jovens alcançaram ainda outro objetivo: maior flexibilidade e 

realização profissional. “Vejo muitas pessoas que chamo de infelizes de segunda a 

 
 

21
 Personagem, no jargão jornalístico, é a pessoa que encarna a notícia e serve para ilustrar o 

conteúdo informativo. 
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sexta. São aqueles que se conformaram em trabalhar em algo que não gostam, que nem 

paga mais tão bem, mas se acomodam e não têm coragem de tocar seus próprios 

negócios”, declara João Paulo Martins. A visão é de um negócio próprio libertador. 

Abrir sua empresa, para Martins, seria também ter liberdade e felicidade, mesmo que o 

retorno financeiro não seja tão elevado. 

Nessa transformação tecnológica da ‘conduta da conduta’, ganharia 

corpo uma imagem fundamentada em modos de ser e agir baseados 

em valores particulares ao universo empresarial que, por essência, 

seria representativo da liberdade dogmática e da autonomia política 

que o livre mercado encarna. Ou seja, símbolos máximos de liberdade 

e autonomia contemporâneas seriam as empresas e os empresários. 

Seus valores, portanto, servem de exemplo e devem ser apropriados e 

adaptados à realidade e às práticas cotidianas do indivíduo comum, 

formando um arsenal de condutas que, supostamente, nos daria a 

autonomia para solucionar nossos mais incômodos problemas diários 

(SALGADO, 2012, p. 142). 

 

Essa não foi a única reportagem em que O Globo sugere o empreendedorismo 

como saída para o desemprego em 2017. Em agosto, o caderno de bairros publicou 

reportagem com o título: “hora de empreender”. A pauta era uma feira na Barra da 

Tijuca, zona oeste da cidade, sobre empreendedorismo. Apesar da crise, afirmava o 

texto, abrir o próprio negócio pode ser uma saída em tempos tão difíceis. Há ainda 

outros exemplos. Nesse caso, não se trata de mostrar esse dito empreendedor como 

herói. Em vez disso, a reportagem classifica a crise como oportunidade para investir na 

baixa e ter retornos lucrativos. Uma porta-voz do setor de franquias diz que o percentual 

de falências de franqueados é de 15% nesse período de recessão. Entre aqueles que não 

têm negócios vinculados a uma marca já conhecida a proporção seria de 70% de 

falência, ainda de acordo com essa fonte do setor. A reportagem omite, porém, todos os 

custos e regras estabelecidas pelas sedes em relação aos franqueados. Custa caro abrir 

um negócio como esse e, portanto, o risco é maior. O enquadramento, no entanto, é 

claramente otimista: “Como convencer alguém a investir num novo negócio em tempos 

de crise econômica?”. Na verdade, não há questionamento. A pergunta retórica, de fato, 

é um incentivo à abertura de um negócio, uma franquia especificamente, e a 

transformação para um empresário conhecido como empreendedor. 

As mudanças na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) implementadas 

pela nova legislação aprovada pelo ex-presidente Michel Temer entraram em vigor em 

julho de 2017 após mais de um ano de discussão e aprovação no Congresso Nacional. 
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Esse era um tema recorrente no noticiário. Como já dissemos antes, havia certo 

consenso em favor da reforma trabalhista na mídia hegemônica. 

Dênis de Moraes (2010) afirma que, como agentes da hegemonia, os veículos 

tradicionais de comunicação funcionam como caixas de ressonância da ideologia 

hegemônica. Ou seja, 

enquanto a sociedade política tem seus portadores materiais nas 

instâncias coercitivas do Estado, na sociedade civil operam os 

aparelhos privados de hegemonia, isto é, organismos relativamente 

autônomos em face do Estado em sentido estrito, que desejam somar 

consensos e consentimentos em torno de suas proposições. 

(MORAES, 2010, p. 59) 

 
 

Após a aprovação da reforma trabalhista no Congresso Nacional e a 

promulgação da nova legislação pelo presidente da República, entre 2016 e 2017, os 

empresários passaram a discutir outros assuntos e, consequentemente, outras pautas 

começaram a receber destaque na imprensa. Entre esses assuntos está a previdência 

social. O modelo de aposentadoria era severamente criticado por economistas e 

reverberado pela imprensa. Nesse cenário, uma reforma da Previdência passou a ser 

exigida por políticos e economistas liberais, discussão que ganhou destaque nas páginas 

de jornais e sites da grande mídia. As declarações de especialistas, de fontes do governo 

e de analistas estavam em linha com as orientações neoliberais: as aposentadorias 

deveriam ser limitadas para reduzir o gasto público. 

 

Na prática, depois que o corte nos direitos do trabalhador foi efetuado pelo 

governo, em uma campanha bem-sucedida de empresários e agentes do mercado 

financeiro, a agenda dos meios de comunicação e da política se modificou. Não vamos, 

contudo, avançar para depois da reforma trabalhista. O objetivo aqui é observar a 

imprensa durante o período de mudanças na legislação do emprego no país, 

especificamente no que diz respeito ao tema empreendedorismo. Nesse caso, se antes os 

encargos trabalhistas pesavam no bolso dos empresários, como os próprios justificavam, 

e dificultavam o crescimento e a criação de empregos, o que era afirmado por 

especialistas e parte dos economistas, a reforma da previdência passou a ser o objetivo e 

a condição necessária para a retomada do crescimento. Em comum um discurso de em 

comum: o caminho para a volta do avanço do PIB se dá pela iniciativa privada, com a 

menor participação possível do Estado. Quer dizer, a solução, claro, atende pelo nome 
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de empreendedorismo. É o que aponta uma reportagem do Estado de S. Paulo do dia 28 

de junho de 2017: “Desafio agora é crescer apesar da crise”. 

 

Reportagem 3 – Estado de S. Paulo (Economia): Desafio agora é crescer apesar da crise 
 

 

Fonte: Estado de S. Paulo, 29 de junho de 2017 

 
 

O texto mostra sacrifícios de empresários que conseguiram superar o momento 

ruim da economia e, na contramão da crise, ampliaram seus lucros. Entre os 

personagens bem-sucedidos está um empresário que aprendeu com os erros dos pais; a 

família tinha uma gráfica e faliu porque não tinha tal “espírito empreendedor”, segundo 

avalia o próprio empresário, que nesse exemplo específico poderia ser traduzido por um 

trabalho arrojado e a realização de pesquisa sobre o mercado em que atuavam. O 

sucesso dos filhos à frente da companhia familiar teria vindo após o rompimento de 

antigas barreiras e do aprendizado com os erros do passado. Esse caso de superação do 

empresário consiste em uma jornada comum a muitos outros empreendedores. Trata-se 

de uma trajetória que parte de um início fracassado e um caminho de superação e 

renascimento em meio a um intenso esforço pessoal. Assim, com trabalho duro e 

dedicação, a derrota inicial é revertida em sucesso; o empresário vence as barreiras e 

consolida seu empreendimento. 

Novamente, em vez de apontar os problemas e dificuldades que um empresário 

precisa enfrentar em um momento de aumento do desemprego, corte na renda das 

famílias e consequente redução do consumo, o jornal prefere reforçar a história de 

superação. O subtítulo informa que “número de empresas de alto impacto deve diminuir 

no país em breve; ainda, assim, há uma série de empreendedores que fazem a lição de 

casa e conseguem atingir – e até superar – seus objetivos”. Quer dizer, fugir da crise 

depende de “fazer a lição de casa”, o que na prática significa jogar a responsabilidade 
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exclusivamente no indivíduo, independentemente do cenário macroeconômico. Quando 

afirma que as empresas de alto impacto devem diminuir nos próximos meses, o texto 

admite que o cenário é, no mínimo, desafiador, como gostam de dizer executivos nos 

dias de hoje. 

Nesse sentido, o enquadramento da matéria é, mais uma vez, otimista em 

relação ao futuro do empresário, tratado aqui como empreendedor. A reportagem quer 

mostrar é que basta esforço para “atingir – e até superar – seus objetivos”. “A tarefa é 

tornar todo e qualquer indivíduo um agente capaz de fazer a economia florescer através 

de práticas empreendedoras” (SALGADO, 2012, p. 142). Assim, cada vez mais a 

sociedade brasileira se aproxima da americana, que exalta a figura do self-made man – 

aquele personagem que constrói sua própria história apesar das dificuldades e barreiras 

encontradas pelo caminho. 

O texto contempla ainda outros exemplos de jovens que investiram no negócio 

próprio. De acordo com a reportagem, jovens não costumam estar à frente de empresas 

com crescimento acelerado porque esse tipo de gestão exige experiência. É preciso 

investir em tecnologia e conhecimento, diz o herdeiro do negócio. Repare, a escolha da 

expressão “lição de casa” não é aleatória; significa que é um trabalho que deve ser feito 

pela própria pessoa sem auxílio externo. Crianças, por exemplo, levam tarefas da escola 

para casa e não contam com ajuda do professor para fazer os exercícios. Devem dar as 

respostas certas por elas mesmas, ou serão punidas na correção com uma nota baixa. A 

leitura do texto embute um raciocínio que, no caso dos empresários que não fazem a 

“lição de casa”, o castigo é o prejuízo e, fatalmente, a falência. No fim das contas, 

novamente, o que a reportagem vai mostrar é que, sim, é possível avançar apesar da 

crise – basta esforço e dedicação pessoal. Ou “fazer a lição de casa”, como escrito na 

reportagem. 

No fim de julho de 2017, o Estado de S. Paulo publicou uma reportagem cujo 

título é um paradoxo: “o país do empreendedor ‘fora da curva’”. Fora da curva é uma 

expressão popular que quer dizer exceção, que não está entre a maioria. Ora, se é 

exceção não poderia haver um país formado por empreendedores que se destacam além 

da média porque nesse caso eles próprios seriam a média. A questão é que o jornal 

pretende com esse título destacar casos de empresários que fogem a regra e conseguem 

superar a crise econômica. Em outras palavras, o ponto crítico da reportagem está 
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implícito. Esse texto também foi incluído na análise de conteúdo dentro do grupo de 

matérias que apontam a saída da crise, pois a matéria enumera os caminhos que o 

pequeno empresário, usado como personagem neste caso, percorreu para crescer. 

 

Reportagem 4 – Estado S. Paulo (Economia): O país do empreendedor ‘fora da curva’ 
 

 

Fonte: Estado de S. Paulo, 26 de julho de 2017 

 

 

A pauta está baseada em dados internacionais, fornecidos pelo Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM) 2016, idealizada pela London Business School e o 

Babson College, e, no Brasil, apoiada pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas) e pelo Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade. E 

afirma que “o brasileiro está cada vez mais familiarizado com a cultura 

empreendedora”. De acordo com o texto, os empreendedores brasileiros estão fora da 

curva porque 48% dos empresários acreditam que seus produtos são inovadores, 

percentual menor apenas que o verificado nos Estados Unidos. Um dos temas mais 

destacados nas reportagens é a descrição do que é necessário para se tornar um 

empreendedor e quais as características pessoais exigidas nesse mercado. Nesse perfil 

estão incluídos também os desejos dos empreendedores: afinal, o que leva uma pessoa a 

empreender? Algumas matérias ensaiam uma resposta. 

Nunca um erro, sempre um aprendizado. A ponderação embutida nesta matéria 

poderia ser resumida nesse ditado popular. O caso é que um dos empresários ouvidos 

admite apenas um único fracasso empresarial, mas que “serviu como lição”. Há, então, 

um enquadramento que busca relacionar a experiência do personagem com a audiência 

não pelo fracasso do primeiro negócio, mas pelo sucesso obtido depois, a partir do 

aprendizado inicial. É um escolha da reportagem, como pode ser visto a seguir: 

O empresário coleciona histórias que endossam a pesquisa. O exemplo 

‘mais catártico’, diz [Lucas] Mello, foi quando ele e os sócios 

conseguiram um investidor para montar um estúdio de design. 
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‘Tínhamos os melhores profissionais, escritório moderno e bonito e 

alguma experiência com negócios. Mas deu tudo errado.  Não 

tínhamos clientes’, conta. O único fracasso empresarial serviu como 

lição. (CARDOSO, p. 13, 2017) 

 

 
No dia 5 de novembro de 2017, o Estado de S. Paulo revelou que o jovem 

empresário quer crescimento e felicidade. De acordo com a pesquisa que pautou a 

reportagem, o salário em dinheiro importa menos que outros benefícios como 

oportunidade de crescimento e felicidade. O levantamento mostra que 35% dos 

empresários juniores buscam felicidade no trabalho, como se os outros dois terços não 

quisessem isso. A questão, porém, é outra. Na verdade, o sentido de felicidade é que se 

alterou de uma geração para outra, como já relatamos anteriormente. O mercado formal 

não é mais um fim em si mesmo, segundo reforça a matéria. A reportagem mostra que o 

trabalho com carteira assinada, a orientação de um chefe e o abrigo de uma empresa já 

estabelecida nada mais são do que etapas para, no futuro, a abertura do próprio negócio. 

Em outras palavras, a estabilidade – ainda que parcial – do emprego é trocada pela 

flexibilidade de empreender seu próprio negócio. 

 

Reportagem 5 – Estado de S. Paulo (Economia): ‘Empresário júnior’ quer crescimento e 

felicidade 
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Fonte: Estado de S. Paulo, 5 de novembro de 2017 

 

Crescimento e felicidade são duas palavras escolhidas pelo jornal para 

representar o jovem empresário e que dão uma conotação otimista para a trajetória 

profissional dessas pessoas. Ao incluir ainda “expectativa”, termo escrito no subtítulo, 

somam-se três verbetes que, sem nenhuma ponderação das dificuldades e entraves que 

seriam encontrados no caminho, indicam uma estrada em linha reta rumo ao  sucesso. 

Na foto, um rapaz com o olhar para o futuro e uma legenda que descreve uma estratégia 

cuja finalidade é se tornar o dono do próprio negócio: primeiro o aprendizado no 

mercado de trabalho formal, tradicional, depois a abertura de uma empresa em que este 

jovem possa colocar em prática tudo que aprendeu trabalhando em outra companhia. O 

texto expõe, portanto, o objetivo formal do novo empresário, como o personagem 

fotografado pelo jornal: empreender e criar o seu próprio projeto, com a sua 

personalidade, suas características e, assim, alcançar a felicidade. Nesse roteiro, então, 

se encontrariam as duas palavras citadas no título. O crescimento de uma carreira 

planejada desde jovem e a consequente felicidade da obtenção do resultado na vida 

adulta. 

Zygmunt Bauman (2001) vai dizer que a relação entre o homem e o trabalho 

mudou ao longo da história. Antes, os trabalhadores acreditavam que faziam o que 

faziam por causa do seu destino e natureza; agora, pensam que o trabalho é uma 

construção de vida, quer dizer, uma escolha realizada através de um esforço próprio. 

Bauman afirma, portanto, que o trabalho passou a ser reconhecido como uma 

construção individual, cada um faz sua própria vida. 

O problema é que a atual fluidez do capitalismo elevou o nível de incerteza 

também no mercado de trabalho e mudou o eixo do que significa felicidade, para a 

sociedade, como já detalhamos no capítulo anterior. Para Bauman (1998), o principal 

valor da pós-modernidade é a liberdade. O desejo de chefiar o próprio negócio está 

relacionado, para muitas pessoas, à vontade de fazer o próprio horário, não receber 

cobranças de outras pessoas e realizar as próprias escolhas. O reflexo dessa suposta 

liberdade, contudo, é uma menor segurança do trabalhador no mercado. Incerteza que 

gera desconfiança e, consequentemente, abala a felicidade dos trabalhadores, frisa o 

filósofo. Ora, sem segurança ninguém sabe o que vai acontecer no médio e longo prazo  

e isso causa angústia. Nesse sentido, ao abrir mão das garantias trabalhistas em busca da 
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flexibilidade, autonomia e realização do sonho de ser patrão de si mesmo os 

empreendedores acabam por ter outros problemas, não apenas para o indivíduo como 

para a sociedade, como problematiza Bauman (2001): 

O trabalho não pode mais oferecer o eixo seguro em torno do qual 

envolver e fixar autodefinições, identidades e projetos de vida. Nem 

pode ser concebido com facilidade como fundamento ético da 

sociedade, ou como eixo ético da vida individual. Em vez disso, o 

trabalho adquiriu – ao lado de outras atividades da vida – uma 

significação principalmente estética. Espera-se que seja satisfatório 

por si e em si mesmo, e não mais medido pelos efeitos genuínos ou 

possíveis que traz a nossos semelhantes na  humanidade ou ao poder 

da nação e do país e menos ainda à bem-aventurança das futuras 

gerações. (BAUMAN, 2001, pp. 175-176) 

 

 
O perfil desse jovem empreendedor também é de uma pessoa tem sede de 

aprendizado. De acordo com o levantamento realizado com quase cinco mil jovens 

universitários em 22 Estados, ainda para essa reportagem publicada no Estado de S. 

Paulo, 36% deles querem um ambiente que proporcione desenvolvimento pessoal e 

treinamento. É um contrassenso com o que se vê no mercado de trabalho: os jovens 

querem crescer mais rápido e muitas vezes não têm paciência para esperar o tempo de 

desenvolvimento da carreira. Renato Mendes, um especialista em evolução de carreira, 

afirma à reportagem que o “jovem da nova economia quer ter alinhamento de 

propósito”. E também tem um ciclo curto na companhia. O caso é que as empresas, 

avalia o especialista, não atendem o desejo desses novos trabalhadores, que acabam 

decidindo sair da companhia e empreender. 

A imprensa em geral, e o jornalismo econômico em particular, incentivam esse 

tipo de discurso ao apontar o empreendedorismo como solução para a crise e o caminho 

para a realização profissional. O enquadramento noticioso adotado frequentemente tem 

um caráter de incentivo ao tema, sem destaque proporcional a críticas desse novo 

modelo de trabalho. Ou seja, ao frequentemente apontar casos de sucesso e superação  

de diferentes tipos de empresários, mesmo em um cenário econômico adverso como o 

atual, a grande imprensa atuaria para aumentar o desejo nas pessoas de abrir o próprio 

negócio, em detrimento de insistir em uma carreira no emprego tradicional. 

Entre os três jornais analisados, a Folha de S. Paulo parece ser o diário com 

mais reportagens críticas, ou ao menos um pouco mais cuidadosas, em relação à ideia  

do empreendedorismo. O jornal traz textos que fazem ponderações e aconselhamentos a 
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quem quer tocar o próprio negócio. “A crise tem levado muitos brasileiros a abrir 

pequenos negócios sem nenhum planejamento. Esse fenômeno tem nome: é o 

empreendedorismo por necessidade”, escreve o repórter Dhiego Maia
22

, em  uma 

matéria publicada em 20 de fevereiro de 2017. Naquele momento, havia mais de 12,3 

milhões de pessoas desempregadas no Brasil, segundo as estatísticas oficiais do IBGE. 

O principal recorte da pauta é a necessidade de se arriscar por conta própria em 

um mercado de trabalho que não oferece oportunidade para todos. E essa entrada no 

empreendedorismo, de acordo com os especialistas ouvidos pela matéria, se dá sem 

planejamento e já com limitações financeiras e a responsabilidade de ser a última saída 

para manter a renda da casa. 

Segundo a reportagem, um levantamento internacional chamado Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM), pesquisa da London Business School (LBS) feita em 

dez países, detectou que o fenômeno segue o desdobramento da crise brasileira: entre 

2014 e 2015, o índice de empresas abertas por necessidade no país cresceu de 29% para 

43,5%. Sem planejamento, essas pequenas empresas correm risco ainda maior de 

fechar, aponta o especialista do Sebrae ouvido pela Folha de S. Paulo. Os dados da 

pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), realizada anualmente, servem de 

base para diversas reportagem, com enfoques diferentes. Esse mesmo levantamento é 

usado por mais de uma reportagem nesta análise, mas em contextos diferentes. 

Outra matéria, também na Folha, reforça que, durante a crise econômica, 

desempregados se arriscam abrindo uma empresa como uma saída ao desemprego. Em 

texto publicado em junho de 2017
23

, o jornalista Filipe Oliveira afirma que o número de 

empresas abertas no primeiro trimestre do ano foi recorde em 2017. O que indica, 

segundo especialista da consultoria responsável pelo levantamento, o aprofundamento 

da crise econômica e do desemprego no país. A Folha de S. Paulo, portanto, estabelece 

um enquadramento mais crítico quando destaca a razão para o aumento do 

empreendedorismo. O problema é que, com tantos novos empresários o mercado tem 

dificuldade para absorver toda a oferta e, novamente, há o risco de falência precoce. 

22
 MAIA, Dhiego. Cresce número de pessoas que abrem empresa após demissão, sem planejar. Folha de 

S. Paulo, 20 de fev. de 2017. <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/02/1859863-cresce-numero- 

de-pessoas-que-abrem-empresa-apos-demissao-sem-planejar.shtml?origin=folha> Acesso em 21 de abr. 

de 2020. 
23

 OLIVEIRA, Filipe. Com crise, abertura de companhias bate recorde no 1º trimestre. Folha de S. Paulo, 

19 de jun. de 2017. <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/06/1893947-com-crise-abertura-de- 

companhias-bate-recorde-no-1-trimestre.shtml?origin=folha> Acesso em 21 de abr. de 2020. 
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“Preferi tentar algo diferente porque o cenário econômico não está muito favorável para 

minha área”, disse uma das personagens da matéria, que trabalhava na área de TI da 

Odebrecht, ficou desempregada em fevereiro de 2016 e abriu o próprio negócio. 

Júlia Salgado (2012) aponta uma trajetória semelhante nesses empreendedores 

por necessidade: em momentos de crise, são esses personagens que têm a tarefa de ser 

um agente capaz de fazer a economia florescer através de práticas empreendedoras. “Os 

empreendedores são positivados como heróis capazes de fazer prosperar não somente 

sua vida, mas a de todos ao seu redor” (SALGADO, 2012, p. 144). 

Em meio ao debate sobre como fazer a economia do país voltar a crescer, o 

jornal O Globo criou uma retranca chamada “E agora, Brasil?”. Tratava-se de uma 

iniciativa para discutir mudanças, projetos e reformas para colocar a economia 

novamente em rota de crescimento. No fim de junho de 2017 foi a vez do então prefeito 

de São Paulo, João Doria, conceder entrevista. O título da matéria é direito: “Privatizar, 

a palavra de ordem”. 

A entrevista teve destaque na edição do dia. Como sinal de prestígio, foi 

publicada em página inteira, dentro da editoria País, reservada para discutir assuntos 

nacionais. As perguntas e respostas destacam projetos do prefeito para o país, entre eles 

a venda dos bancos públicos e da Petrobras – o que teoricamente não está dentro das 

atribuições de um prefeito, que deveria cuidar da administração local da cidade e não de 

temas nacionais. De acordo com o texto, “Doria defendeu ainda que, de tempos em 

tempos, se diminua a presença do Estado e seja aumentada a atuação do setor privado 

dentro da administração da Petrobras”. Na prática, o político defende a privatização de 

empresas públicas importantes em benefício de uma suposta melhora da produtividade 

do setor privado. A ideia de João Doria reforça o caminho da solução privada e 

individual, culpando o Estado por entraves burocráticos que causam dificuldades e 

interferem na liberdade do setor privado. 

João Doria é um político reconhecidamente liberal, com uma cartilha que prega 

a privatização e a redução da participação do Estado na economia. O liberalismo, 

obviamente, não é a única política capaz de fazer a economia crescer. Há alternativas. 

Uma política econômica desenvolvimentista, com base em conceitos keynesianos, 

defende que o Estado precisa participar e incentivar da economia; teria, nesse caso, 

fundamental importância na hora de investir recursos e alavancar o crescimento 
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econômico. Tratam-se, portanto, de caminhos distintos para o crescimento, mas com 

consequências para a população. Políticas econômicas liberais tendem a concentrar 

renda, caso não haja programas governamentais efetivos de combate à desigualdade. 

Para Doria, que em 2018 seria eleito governador de São Paulo, o incentivo ao 

empreendedorismo é uma “política social moderna”. Ou seja, políticas de redução da 

pobreza como o Bolsa Família, que usam dinheiro público para distribuição de renda, 

deveriam ser substituídos por programas de incentivo ao empreendedorismo. Na prática, 

o objetivo é reduzir cada vez mais os gastos públicos em programas sociais e aumentar 

espaço para que a iniciativa privada consiga atuar de forma cada vez menos limitada 

pelo poder público. 

Os textos publicados na área de opinião, que também foram incluídos nessa 

análise de conteúdo, indicam que esse é um pensamento em linha com a opinião do 

jornal e reforçada por artigos de opinião e outras matérias que incentivam o 

empreendedorismo, como já mostramos. Uma das principais preocupações de outros 

defensores do negócio próprio é o atual sistema de ensino, que não daria o foco 

necessário ao empreendedorismo desde cedo. 

No mesmo dia da entrevista de João Dória, O Globo também publicou artigo  

de opinião de Guilherme Afif Domingos, ex-vice-governador de São Paulo e que de 

2015 a 2018 foi presidente do Sebrae Nacional. O texto chamado “os desafios da 

educação empreendedora” fazia defesa enfática do empreendedorismo, que estaria entre 

os cinco principais sonhos do brasileiro, de acordo com pesquisa internacional. “É 

necessário que a semente do empreendedorismo seja plantada na infância”, defende 

Guilherme Afif Domingos. 

Sem ponderações em relação às dificuldades de começar um negócio próprio, o 

ex-presidente do Sebrae defende que universidades e escolas capacitem para o 

empreendedorismo. Novamente, esse seria o caminho para sair da crise e gerar renda. 

“Ao estimular os jovens a pensarem como protagonistas dos seus sonhos e projetos de 

vida, estamos dizendo a eles que é possível mudar sua realidade pessoal e até mesmo a 

condição social em que estão inseridos”, complementa. 

A ideia por trás da declaração de Afif Domingos é que não há chance de se 

alcançar sua meta de vida pela via do mercado de trabalho tradicional. Quer dizer, a 

realização pessoa se dá, necessariamente, quando jovens empreendem o próprio 
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negócio. Assim, se tornam “protagonistas dos seus sonhos”. Nesse sentido, o discurso 

reforça a mudança estrutural vivida pela sociedade nas últimas décadas, em direção a 

um trabalho com características individualistas inserido no modelo de produção mais 

flexível. Individualista porque o objetivo do trabalho agora é dar sentido à vida, é o 

cotidiano completo da pessoa, que aposta no trabalho sua felicidade. Flexível porque, 

como já mostramos, esse novo empreendedor precisa se adaptar às mudanças que serão 

necessárias em uma jornada que se dá por projetos, e não mais numa relação de longo 

prazo. 

No texto, o então presidente nacional do Sebrae, uma entidade que pretende 

ajudar o pequeno empresário, aponta ainda que a mudança da realidade pessoal se dá 

pela abertura de um negócio próprio. Ou seja, ter sua própria empresa significaria ter 

domínio completo da vida, desde suas relações pessoais em casa até o trabalho. O artigo 

assinado por Afif Domingos, sem contraponto, reforça o entendimento que o 

empreendedorismo é a única saída para a crise econômica. E ainda ajudaria a resolver  

os problemas domésticos, as frustrações do dia a dia com o chefe, as queixas da baixa 

remuneração, os problemas com a família; empreender, segundo esse discurso 

encampado por parte da imprensa, significa colocar em prática sonhos, expor sua 

própria personalidade e alcançar a desejada realização de vida. O problema,  como 

pouco destacado nas reportagens, é que esse costuma ser um caminho traiçoeiro e cheio 

de entraves e riscos. 
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Considerações finais 

 
Como repórter de economia, recebia dezenas de pautas enviadas por assessores 

de imprensa de empresários que contavam casos de sucesso, apesar da crise. A hipótese 

inicial era que em momentos de crise a grande imprensa, o jornalismo econômico em 

particular, aponta no empreendedorismo – aqui interpretado como a abertura do próprio 

negócio – a saída para esse período de turbulência. A pesquisa, contudo, mostrou que 

essa solução tem um caráter estrutural. Quer dizer, o modelo de trabalho passa por 

mudanças nas últimas décadas e está se tornando cada vez mais flexível, fragilizando as 

relações de emprego. Desde a década de 1970 e, principalmente a partir de 1990 quando 

chegam ao poder governos liberais no Brasil, há um aumento da flexibilidade no 

mercado de trabalho, com relações de emprego temporárias, contratos por projetos, 

salários variáveis de acordo com resultados, e a gradual redução dos direitos 

empregatícios e previdenciários. Ou seja, o destaque para o empreendedorismo não é 

pontual ou provocado pela atual conjuntura econômica. 

A partir da análise de conteúdo dos três principais jornais do país – Folha de S. 

Paulo, Estado de S. Paulo e O Globo – e adotando ferramentas também da análise de 

enquadramento mostramos como a grande imprensa abraça o incentivo ao 

empreendedorismo como saída da crise econômica. Entendemos que a imprensa é peça- 

chave na construção de consensos em torno de uma agenda de flexibilização do 

trabalho, que interessa ao mercado financeiro e dos donos do poder econômico 

(PULITI, 2013). O retrato obtido a partir dessa pesquisa revela inclinações e 

representações favoráveis a quem se arrisca na abertura de uma pequena empresa. O que 

ocorre é um discurso de incentivo à rejeição do emprego estável, baseado na carteira 

assinada e nas regras da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como até então 

predominava no país. 

Os grandes grupos de comunicação ainda detêm a hegemonia da produção e 

distribuição da informação, mas já não estão sozinhos na definição do que é notícia e 

como isso será debatido na sociedade. A imprensa profissional define o  que entra ou 

não no jornal, porém, o surgimento de outras vozes a partir da internet ampliou o 

número de veículos e plataformas no debate público. Na prática, contudo, o que é 

veiculado na grande imprensa tem força e impacto na audiência, além da capacidade de 

pautar, em certa medida, a cobertura de outros veículos menores. Para alcançar esse 
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espaço, o mercado financeiro cria estruturas para chegar a esses veículos e ter suas 

versões publicadas. Fatores como o tempo para o fechamento da edição diária, a 

velocidade do tempo real e a facilidade para acessar essas fontes do mercado financeiro 

ajudam a explicar por que economistas com viés liberais aparecem frequentemente na 

imprensa. Mas isso não explica tudo: a empresa de comunicação, como indústria, 

também está inserida nas relações de mercado e têm interesses econômicos. 

Antonio Hohlfeldt (1997) vê um poder de influência de médio e longo prazo 

dos meios de comunicação e uma questão a ser respondida, de quem agenda os meios de 

comunicação. A Teoria do Agendamento aponta um impacto direto, embora com efeitos 

limitados, sobre os destinatários da comunicação e acaba configurando a discussão das 

pessoas e instituições no dia a dia. Acontece é que a mídia tem contribuição 

fundamental nos temas que estarão na ordem do dia e os argumentos que são válidos 

para que esses mesmos temas sejam discutidos. Os meios de comunicação usam 

estratégias para fortalecer a mensagem neoliberal a partir dessas histórias de superação 

de empreendedores. Como mostramos na análise de conteúdo, matérias que apontam  

um caminho de saída da crise e que descrevem o perfil do novo empreendedor somam a 

maior parte desse tipo de reportagem que exalta o empreendedorismo. Nesse sentido, 

declarações de especialistas, economistas liberais e personagens que contam casos de 

sucesso para reforçar o que, na verdade, é o objetivo editorial do jornal. 

O comportamento desses três jornais não é homogêneo, apesar de destacarem, 

na parte das vezes, positivamente iniciativas de jovens em busca do próprio negócio ou 

de abertura de pequenas empresas como solução para a crise econômica. Notamos, após 

a análise de conteúdo, algumas ponderações nas reportagens publicadas, principalmente 

na Folha de S. Paulo. Questões como dificuldade de financiamento, problemas de 

liquidez e demanda em baixa foram levantados, ainda que lateralmente. 

Majoritariamente, o tema central era o empreendedorismo como alternativa aos 

problemas do mercado de trabalho. 

A nossa pesquisa mostrou ainda que, ao apoiar o discurso individualista e 

liberal do mercado financeiro, a mídia hegemônica recorta e enquadra apenas parte da 

realidade, ignorando reclamações sobre as consequências para o trabalho mais 

precarizado, arrocho salarial e a redução do bem-estar social. Na prática, essa visão 

relega outros vieses ao apagamento nas páginas e portais dos principais jornais do país. 
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Amplo e difuso, o sentido do que é ser empreendedor e do que é 

empreendedorismo não está claro na imprensa brasileira. Além disso, a forma como 

empreendedores são vistos na sociedade mudou ao longo dos anos, acompanhando as 

alterações na lógica de produção capitalista. Frequentemente, empreendedor e 

empresário são tratados como sinônimos nas matérias selecionadas. Ainda na década de 

1930, o sociólogo alemão Max Weber descreve o empreendedor como um homem 

aventureiro que desenvolveu o capitalismo à base da troca de mercadorias pelo mundo. 

Essa figura financiava guerras, expedições piratas e colonizadoras, negociava escravos, 

bancava participação política. 

Ao longo do tempo, o conceito ganha contornos mais genéricos. O 

empreendedor, então, se torna aquele que detém meios de produção, emprega mão de 

obra e procura a inserção dos seus produtos no mercado, busca o lucro. O que ocorre é 

que, com a evolução da economia de mercado e o acirramento da concorrência no 

capitalismo, o empreendedor passa a ser aquele que consegue organizar seu negócio e 

manter o lucro, mesmo que sua atuação não resulte em uma inovação que mudará a 

forma de produção. O empreendedor é, portanto, um resumo da subjetividade 

neoliberal, avalia Mayka Castellano (2012). 

Isso quer dizer que o espírito da economia liberal, de redução  da intervenção 

do governo, diminuição da participação estatal na economia, flexibilização dos direitos 

trabalhistas, reforma tributária, individualismo e a exaltação da meritocracia compõe 

esse empreendedor. Portanto, é natural que essa figura seja exaltada quando o objetivo é 

incentivar o neoliberalismo. Acontece que a mídia hegemônica usa o empreendedor e 

suas características para, na verdade, apoiar o neoliberalismo. Quer dizer, adotar um 

discurso de incentivo ao empreendedorismo, que significa abrir a própria empresa ou se 

tornar eu-empresário, é um modo de incentivar esse tipo de política econômica, cara aos 

grandes empresários e donos do capital financeiro. 

No fim das contas, mostramos que o empreendedorismo é retratado como uma 

iniciativa individual, que deixa de lado as garantias que o mercado de trabalho 

tradicional proporciona. Nesse sentido, a crise econômica acelera essa mudança, pois 

muitos trabalhadores são obrigados a abrir o próprio negócio para garantir renda. Não é 

uma opção pela liberdade, como sugerem pesquisas que apontam o desejo de jovens de 
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serem o próprio patrão e terem flexibilidade de horários e jornadas; na verdade, é uma 

necessidade. 

O capitalismo no século 19 tinha como um de seus pilares a separação entre 

casa e trabalho, aponta Max Weber (1930). A fábrica era o local de produção e a casa, 

de lazer e descanso. No início do século 20, Henry Ford implementou um sistema de 

linha de produção em sua fábrica de veículos nos Estados Unidos que foi adotada em 

todo o mundo. Mas dependia de um produção centralizada e uma demanda estável. Esse 

modelo ficou conhecido como fordismo, era rígido e de difícil adaptação às possíveis 

alterações do mercado. Surge então outro modelo de produção, criado no Japão e depois 

exportado para outros países. Com o avanço do modelo flexível na segunda metade do 

século 20, esse modelo se altera gradativamente e, consequentemente, o impacto da pós- 

modernidade no mercado de trabalho é direto. Aliás, não apenas no trabalho, mas 

também na vida cotidiana. 

Mas há outros problemas para o trabalhador, além da redução dos direitos e 

salários. Richard Sennett (1998) vê que a organização do tempo do trabalho se 

modificou, as barreiras que separavam casa e trabalho se diluíram, alterando o pilar que 

sustentava o capitalismo do século 19. Nesse sentido, o dia a dia desse novo trabalhador 

fica tomado pelo trabalho, pois não há mais divisão entre casa e fábrica. Ou seja, o novo 

empreendedor está sempre alerta, em posição de espera por uma nova empreitada. 

A questão é que sem a separação entre casa e trabalho o empreendedor precisa 

ficar sempre alerta, está sempre trabalhando. As ferramentas tecnológicas ampliam essa 

relação exaustiva. O sonho de ser patrão de si mesmo em busca de uma suposta 

liberdade resultou em uma troca nada confortável para o empregado. Byung-chul Han 

(2015) diz que o sujeito de desempenho poderia até se considerar soberano de  si 

mesmo, já que precisa responder apenas a si mesmo. O problema é que ao não estar 

submisso a mais ninguém, ou submisso a si mesmo, esse novo empreendedor está 

sempre sob vigilância própria. Claro, ser o patrão de si mesmo implica que as 

responsabilidades e tarefas estão sempre sendo requisitadas, tendo em vista que não é 

possível separar mais casa e trabalho. Nesse caso, o trabalhar torna-se, portanto, um 

“autoexplorado”, cuja coerção é ainda mais eficiente que a exploração de um patrão 

porque agressor e vítima já não podem mais ser distinguidos. Nesse sentido, a exigência 

por desempenho leva à Sociedade do Cansaço, título de um dos mais importantes livros 
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do filósofo Han (2015), que destrói a comunidade, individualiza em um cansaço 

solitário. 

Noam Chomsky (2013) aponta na grande mídia a habilidade de forjar 

consensos. Quer dizer, os veículos hegemônicos atuam ao lado de governos e donos do 

poder econômico para consolidar na sociedade ideias interessantes a essas elites. Um 

desses interesses seria a redução dos direitos trabalhistas e o aumento da flexibilidade 

do trabalho, em linha com os objetivos dos detentores do poder econômico e do 

mercado financeiro. 

Nesse sentido, a imprensa incentiva e abraça a ideia do empreendedorismo. 

Jornalistas assumem o caminho apontado por especialistas e destacam que a direção 

para a retomada da economia passa pelo negócio próprio, a iniciativa privada, uma 

solução individual. Portanto, a mídia incentiva o trabalho por conta própria como 

solução a essa tormenta econômica – embora essa iniciativa deixe o trabalhador sem 

nenhuma garantia das leis trabalhistas. 

A análise de conteúdo dos três principais jornais de distribuição nacional do 

país mostra que o tema empreendedorismo ganha cada vez mais espaço nas edições e 

recebe enquadramento majoritariamente positivo. Acontece que as reportagens e os 

artigos de opinião, na maior parte, exaltam os pontos positivos de ser o dono do próprio 

negócio em vez dos riscos dessa jornada. De acordo com nossa pesquisa, o 

empreendedor em geral é jovem e com ímpeto para realizar através do trabalho a sua 

realização pessoal. O levantamento conclui ainda que entre os cinco tipos de conteúdos 

que classificamos as matérias, a descrição do perfil do empreendedor e o que é 

necessário para ele sair da crise foram os temas com maior destaque no noticiário. 

Desde a década de 1960, quando o jornalismo brasileiro se reestrutura e ganha 

os atuais contornos de editoração e o modelo industrial se consolida, a imprensa 

acompanha o discurso do poder hegemônico, atuando como linha auxiliar da agenda dos 

donos do capital político e financeiro. Ocorre também com as mudanças do mercado de 

trabalho, que passam a ser mais flexíveis e inseguranças do ponto de vista das relações 

de emprego. 

Pesquisas destacadas nesta dissertação reforçam essa percepção: cada vez mais 

pessoas desejam trocar a estabilidade da carteira assinada pelo sonho de ser patrão de si 
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mesmo. Obviamente, a imprensa ajuda nessa mudança de percepção. Ao exaltar a 

trajetória desse empreendedor, diminuindo os problemas e destacando os casos de 

sucesso, o jornalismo adota o discurso do poder hegemônico e passa a mensagem de  

que o caminho para o próprio negócio é a solução para os problemas profissionais e as 

crises existenciais. Portanto, histórias de superação servem para encorajar outras 

pessoas a também se esforçarem por esse caminho. Quer dizer, de acordo com esse 

discurso, empreenda, dê seu suor porque basta esforço individual para alcançar a glória. 

Nesse sentido, essa trajetória se aproxima da mítica figura norte-americana do 

self-made man, aquele homem que nasceu nas camadas baixas da sociedade, lutou e 

venceu por méritos próprios. Ao reunir histórias de superação, de recomeço e de sonhos 

realizados, a grande imprensa atua praticamente como um escritor de auto-ajuda, 

segundo Thomaz Wood Jr. (2006). Ou seja, aponta os caminhos que devem ser trilhados 

para obter o sucesso – embora, obviamente, não há receita única para o sucesso 

profissional e empresarial. 

Apesar de aquela crise econômica ter servido de justificativa para mudanças 

nas leis do emprego, o mercado de trabalho passa por alterações estruturais ao longo dos 

últimos anos. Portanto, a conjuntura econômica não é a causa para o incentivo ao 

empreendedorismo, mas contribui para que essa seja uma alternativa ao desmonte do 

Estado de bem-estar social implementado pelo avanço da agenda liberal desde o início 

da década de 1990 no Brasil. O jornalismo, e a imprensa econômica em particular, 

contribuem para que mais jovens adotem esse discurso e acreditem que abrir o próprio 

negócio significa a criação do próprio emprego e a realização pessoal de um sonho. 
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Com crise, abertura de companhias bate
recorde no 1� trimestre
Ze Carlos Barretta/Folhapress

Maria Aparecida Silva, que abriu sua loja ap�s ser demitida da Odebrecht

FILIPE OLIVEIRA
DE S�O PAULO

19/06/2017 02h00

O n�mero de empresas abertas no primeiro trimestre do ano foi recorde em 2017.

Segundo estudo da Serasa Experian, foram criadas 581 mil companhias, 12,6% a mais do
que no primeiro trimestre do ano passado e maior patamar desde 2010, quando come�a a
s�rie hist�rica

Luiz Rabi, economista da Serasa, aponta rela��o entre a acelera��o da abertura de
empresas no pa�s desde o segundo semestre de 2015 e o aprofundamento da crise e do
desemprego no Brasil.

No primeiro trimestre do ano, a taxa de desemprego chegou a 13,7%, atingindo mais de 14
milh�es de brasileiros (em mar�o de 2016, a taxa estava em 10,9%).

A maioria das empresas (64,4%) foi aberta no setor de servi�os. Segundo Rabi, o setor �
alternativa importante durante a crise porque, em geral, exige menos investimentos dos
empres�rios.

http://www.folha.com.br/
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Foi o que aconteceu com Ricardo Azevedo, 55, que trabalhava h� oito anos em
multinacional do setor de m�quinas como gerente de vendas e foi demitido em agosto do
ano passado.

Sem interesse por voltar para o mercado com um sal�rio menor do que o que ganha,
Azevedo decidiu investir em uma unidade da Limpidus, uma franquia de servi�os de
limpeza para escrit�rios. Ele abriu seu neg�cio em mar�o deste ano.

"Pensei em abrir uma lavanderia, mas isso me exigiria um investimento arriscado,
precisaria colocar toda a reserva que eu tinha", diz.

Para Maria Aparecida Silva, 41, que trabalhava na �rea de TI da Odebrecht e ficou
desempregada em fevereiro de 2016, R$ 100 foi o necess�rio para come�ar seu
neg�cio.

Esse foi o valor que ela precisou para, em uma feira de empreendedorismo, comprar as
primeiras bijuterias que vendeu de porta em porta.

Aos poucos o neg�cio foi dando certo, a variedade dos produtos, aumentando, at� ela
abrir a Macs Boutique, uma loja de roupas e acess�rios em Guarulhos (SP) em setembro
de 2016.

Silva conta ter recebido proposta para voltar ao mercado de trabalho, por�m achou o valor
oferecido baixo e menor do que acredita que pode ganhar por conta pr�pria.

"Preferi tentar algo diferente porque o cen�rio econ�mico n�o est� muito favor�vel
para minha �rea."

De cada 4 CNPJs criados em mar�o (77%) 3 s�o de MEIs (microempreendedores
individuais), categoria que permite faturamento anual de at� R$ 60 mil.

Guilherme Afif Domingos, presidente do Sebrae, atribui o avan�o dos MEIs � busca por
formaliza��o de aut�nomos, interessados em benef�cios como aux�lio-doen�a e
aposentadoria.

Apesar de mais MEIs, a quantidade de pessoas que trabalham por conta pr�pria diminuiu
4,6% no primeiro trimestre, segundo a Pnad (Pesquisa Nacional por amostra de
Domic�lios), do IBGE.

Para Bruno Ottoni, pesquisador do Ibre (Instituto Brasileiro de Economia, da FGV), a
desacelera��o nessa categoria indica dificuldade do mercado para seguir absorvendo
novos microempreendedores.
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