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Alto preço tirou apetite da Claro pela Nextel e pela 
Oi não há qualquer interesse, reitera Felix

O presidente do grupo América Móvil voltou a negar interesse de compra na Oi, e em um recado subliminar 
ao governo, disse acreditar em uma solução negociada.

O presidente do grupo América Móvil, José Félix, disse hoje, 25, que 
o grupo não está travando qualquer negociação com a Nextel no sen-
tido de comprar a operadora. “Todo negócio tem a questão do preço”, 
assinalou.

Segundo ele, no passado o grupo mexicano chegou a procurar os 
controladores da operadora brasileira dando início às negociações de 
compra, mas as conversas não avançaram. Hoje, foi comunicada a 
saída do presidente Francisco Valim, que teria assumido para sanear a 
operadora e vendê-la, que passa por graves problemas financeiros e 
está quase em default. Assumiu o novo desafio frente à Nextel Roberto 
Rittes

Sem interesse na Oi
Da mesma forma que não quer nada com a operadora de celular, 

Félix voltou a dizer que o grupo tem “interesse zero” pela Oi. “Assisti-

mos e torcemos para que a Oi resolva o seu problema. Ainda cremos 
e compartilhamos a opinião do próprio presidente da Oi de que uma 
solução negociada vai ser encontrada”, disse.

Em relação ao PLC 79 – que acaba com as concessões de telefonia 
fixa e transfere os bens reversíveis para investimentos em banda larga 
– o executivo voltou a afirmar que, o que importa para a empresa é 
a proposta da renovação das frequências e das posições orbitais de 
satélites sem precisar passar por licitação, conforme estabelece o proje-
to. “Se tirarem do projeto essa proposta, ele não tem mais nenhum 
sentido de seguir adiante”, afirmou.

Para Félix, se a sociedade está desconfiada em relação ao projeto, é 
preciso que ele seja discutido até que não fique qualquer sombra sobre 
ele. O executivo se reuniu no final do dia com o presidente Michel 
Temer.

25/04/2017 - Telesíntese

Claro vai em busca da liderança no celular 
e derruba o conceito clube no Pós-Pago

A estreia de Paulo César Teixeira como presidente da Claro (depois de liderar o grupo Telefônica por uma 
década) não podia deixar de ser ambiciosa. E ele, em sua primeira entrevista à imprensa, disse a que veio: 

"Nós queremos a liderança no segmento móvel. Estamos a cinco pontos percentuais do líder. Sabemos que é 
uma maratona, mas vamos evoluir o portfólio e a comunicação com proposta de valor e chegar lá".

A Claro anunciou hoje, 25, sua estratégia 
para crescer no mercado de telefonia móvel. 
Como duas primeiras iniciativas, a operado-
ra acabou com a tarifa de longa distância 
nacional e com a cobrança por minutos de 
voz, promoção que começou no final de 
semana em todos os planos pós-pagos. A 
oferta permite que o cliente fale com quem 
quiser, independentemente da cidade e da 
operadora de destino, seja para um telefo-
ne fixo, seja para um móvel, desde que ele 
use sempre o DDD 21. “O clube exclusivo 
acabou”, decretou Paulo César Teixeira, pre-
sidente da Claro.

Segundo ele, a empresa  está adotando 
a estratégia da tarifa flat, a exemplo do 
que já é praticado por diferentes empresas 
em outros países, porque agora as tarifas 
de interconexão (VU-M) no Brasil estão em 
patamares bem menores, o que permite a 
implementação de estratégias como essas. 
“Vamos ter perdas de receitas controladas, 

mas a ideia é recuperar receitas com mais 
vendas”, afirmou.

Conforme Márcio Carvalho (que agora 
assume o marketing também das operações 
móveis), os atuais clientes da operadora terão 
que solicitar a migração para esse novo pla-
no, que não tem qualquer regra de fideliza-
ção, a não ser aquela vinculada ao aparelho, 
se ele for subsidiado pela operadora.

Mais velocidade de Internet
Além da adoção da tarifa flat no pós-pago 

e simplificação dos planos no pré-pago (a 
empresa aumentou a franquia mínima da 
banda larga para 2GB, com preço mensal de 
R$ 39,90) a operadora,  anunciou também 
como segunda iniciativa de sua estratégia em 
busca da liderança, o ingresso na tecnologia 
4,5G ou o LTE-Advanced Pro em Brasília, 
após a liberação da faixa de 700 MHz pelas 
emissoras de TV abertas.

Segundo Carvalho, para que a 4,5G 
ocorra, é preciso de três condições: agrega-

ção de três faixas de frequências (no caso da 
Claro, ela está usando as frequências de 1,8 
GHz, de 700 MHz e de 2,6 GHz); a adoção 
da tecnologia Mimo 4×4 (múltiplas entradas 
e saídas na rede) e modulação avançada 
256QAM. Com essas três características, as-
sinala o executivo, a banda larga já consegue 
atingir velocidades dez vezes maiores do que 
a 4G, chegando a 200 Mbps, com picos de 
400 Mbps.

Ele assinalou que ainda não há no mercado 
aparelhos celulares compatíveis com esses três 
requisitos técnicos da tecnologia, que só che-
garão no  mercado no segundo semestre do 
ano, mas observou que os atuais aparelhos 
top de linha, como o Samsung Galaxy 8 ou o 
iPhone 7 conseguem já se apropriar das agre-
gação das três portadoras, o que já amplia 
muito a velocidade da internet. “Mesmo que o 
cliente tenha o celular que só fique na faixa de 
2,6 GHz, ele terá mais velocidade, pois terá 
muito mais banda disponível”, explicou.
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Queda na venda de aparelhos reduz receita da AT&T no 1º tri
Operação na América Latina apresentou perdas de US$ 100 milhões.

A AT&T divulgou hoje, 25, o resultado finan-
ceiro do primeiro trimestre do ano. Registrou 
no período receitas de US$ 39,4 bilhões, uma 
retração de 1,2%, motivada por vendas mais 
baixas de aparelhos móveis e queda no con-
sumo de linhas fixas. O lucro líquido também 
caiu, de US$ 3,8 bilhões no primeiro trimestre-
de 2016 para US$ 3,5 bilhões neste ano.

Em sua apresentação ao mercado, a com-
panhia procurou aplacar os temores de faltar 
espectro para crescer na banda larga móvel. A 

empresa comprou menos frequência do que a 
concorrente T-Mobile, por exemplo, no último 
leilão promovido pela FCC. A AT&T, porém, 
rechaçou o risco de perder mercado em 
função disso, lembrando que tem mais de 60 
MHz licenciados, mais do que Verizon, Sprint 
e T-Mobile, nas maiores cidades dos Estados 
Unidos.

Na divulgação do resultado, também dá 
a entender que vai comprar a Straight Path, 
ou seja, deve cobrir a oferta da concorrente 

aunciada também hoje. Além disso, afirma que 
mantém a expectativa de aprovação pelos EUA 
da fusão com a Time Warner ainda este ano.

Na América Latina (excluindo o México), 
onde opera também com as marcas DirecTV 
e Sky, a empresa registrou receita operacional 
de US$ 1,9 bilhão, alta de 15,7%. Tiradas as 
despesas na região, a operação local teve um 
prejuízo de US$ 100 milhões, muito melhor 
que o prejuízo de US$ 184 milhões tido no 
mesmo período de 2016.

25/04/2017 - Telesíntese

Reoneração da folha fará setor de 
telesserviços demitir 20% dos empregados

Cálculo é da Associação Brasileira de Telesserviços, que estima corte de ao menos 100 mil postos de trabalho

A reoneração da folha salarial, anunciada pelo Governo Federal, vai 
afetar de forma negativa o setor de telesserviços. A Associação Brasileira 
de Telesserviços (ABT) estima que 100 mil postos de trabalho serão fecha-
dos, com perda de massa salarial de R$ 125 milhões. A queda é de 23% 
nos postos de trabalho – o setor empregou 440 mil trabalhadores formais 
em 2016 – e o custo da receita com seguro desemprego é estimado em 
R$ 435 milhões.

A retração implica ainda a diminuição da arrecadação de impostos e 
aumento dos gastos públicos. Para o governo, o resultado deve ser uma 
queda de arrecadação de R$ 178 milhões por ano, segundo cálculos da 
entidade.

A desoneração foi adotada no governo Dilma Rousseff para reduzir os 
gastos com mão de obra e estimular a economia. Agora, a reoneração 
altera o regime de tributação, que prevê o recolhimento de 3% sobre a 

receita bruta das empresas, para novo recolhimento, calculado em 20% 
sobre o total da folha de pagamento. Com essa mudança, o aumento 
da carga tributária será equivalente a 8% da receita bruta das empresas, 
valor muito superior às margens de lucro do setor – que vão de 2,5% a 
4,5%.

Desde que a Lei de Desoneração entrou em vigor, em 2012, foram 
gerados mais de 73 mil novos postos de trabalho, principalmente no 
Nordeste, que passou a responder por um quarto dos empregos no setor. 
Os investimentos em centrais de atendimento atingiram R$ 1,3 bilhão e 
37 novas plataformas foram construídas. “A medida promoveu aumento 
de 5,4% no salário médio do setor, com efeitos multiplicadores sobre a 
economia. De 2011 a 2014, o setor elevou a arrecadação do governo em 
R$ 261 milhões e ajudou a injetar R$ 4,6 bilhões em poder de consumo 
na economia”, afirma a associação, em comunicado divulgado hoje, 25.

Valim deixa comando da Nextel Brasil
Roberto Rittes, ex-Brasil Telecom e Oi Paggo, será novo CEO da operadora

A NII Holdings, controladora da Nextel Brasil, anunciou a troca de 
comando da operadora. Francisco Valim, deixa o cargo de CEO, que 
passa a ser ocupado por Roberto Rittes. O executivo de 43 anos tem 
experiência no setor. Ocupou posições-chave na Brasil Telecom e Oi 
Paggo. Mais recentemente, entre 2016 e 2017, Rittes foi diretor da 
H.I.G. Capital, fundo global de private equity. Rittes possui MBA pela 
Harvard Business School e é formado em administração pela Funda-
ção Getúlio Vargas (EAESP – FGV).

Os motivos para a mudanção não foram ditos. Steve Shindler, CEO 
da NII, agradeceu o esforço de Valim enquanto ocupou a presidência 
da Nextel Brasil. “Quero agradecer ao Valim pelo esforço tremendo 
em liderar o turnaround do nosso negócio no Brasil. Sua experiência 

em transformar companhias e gerenciar mudanças organizacionais 
resultou na melhora significativa de nossas operações, e ele deixa fun-
dações sólidas sobre as quais continuaremos construindo”, completa 
Shindler.

A Nextel enfrenta dificuldades no mercado nacional. Forte operadora 
no mercado iDEN na última década, perdeu receita conforme emer-
giam novas tecnologias de telefonia móvel, como o 3G. Nos últimos 
dois anos, a empresa vem atraindo clientes para suas ofertas móveis, 
em substituição à base iDEN. Ainda assim, a NII Holdings fechou 2016 
com prejuízo de US$ 1,5 bilhão – seu único ativo é a Nextel – e avisou 
o mercado que corre risco de default se não equacionar sua dívida até 
dezembro deste ano.



Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e  
Operadoras de Mesas Telefônicas no Estado do Espírito Santo

Produção: T&T Comunicação |  Jornalista: Tânia Trento | Tel. (27) 3084-5666 

Resumo de Notícias

25/04/2017 - Telesíntese

Prejuízo da Claro aumenta 7,4% no primeiro trimestre
Operadora registrou perdas de R$ 323,1 milhões. Empresa destaca crescimento da base de pós-pagos no 

período, redução do churn na telefonia móvel e aumento da receita média por usuário.

A Claro divulgou hoje, 25, o balanço fi-
nanceiro do primeiro trimestre deste ano. No 
período, registrou aumento de 7,4% no pre-
juízo líquido, que foi de R$ 323,1 milhões. A 
operadora teve crescimento de receita e do 
EBITDA, mas a depreciação de ativos impac-
tou o resultado final.

A receita líquida dos três primeiros meses 
do ano foi de R$ 8,14 bilhões, alta de 1,4%. 
Já o EBITDA cresceu 16,4%, para R$ 2,55 
bilhões, elevado principalmente pela redução 
das despesas da companhia, que caíram 
4,2%, a R$ 5,58 bilhões.

A empresa comemorou os números pois 
enxerga neles avanços operacionais. No 
mercado de telefonia móvel, destacou o cres-
cimento de 9,8% base pós-paga, com adição 
de 205 mil usuários em relação ao primeiro 
trimestre de 2016. Também vê como positiva 
a marca de mais de 1,4 milhão de usuá-
rios de ultra banda larga fixa (acima de 34 
Mbps).

A Claro terminou março com 60,2 milhões 
de usuários móveis, 7,7% menos que um ano 
antes em função do desligamento de pré-
-pagos. A base tem 18,5 milhões de clientes 
pós-pagos, e os 41,7 milhões restantes no 
pré. O ARPU cresceu 8,3%, para R$ 15, e o 
churn no móvel caiu 0,2 p.p., para 3,4%. A 
empresa não divulga resultados em separa-
do para Net ou Embratel.

Dados da América Móvil
O balanço da Claro é ligeiramente diferen-

te do apresentado pela América Móvil, sua 
controladora. Isso porque a AMX traz dados 

de outras empresas que não fazem parte do 
grupo Claro no país. Assim, o resultado da 
AMX no Brasil foi: receita de R$ 8,9 bilhões 
(0,5% menor que um ano antes) e EBITDA de 
R$ 2,47 bilhões (alta de 5%).

No mundo, a América Móvil teve lucro líqui-
do de US$ 676,78 milhões, um crescimento 
de 7,4x em relação ao primeiro trimestre de 
2016. A receita total cresceu 18,5%, para 
o equivalente a US$ 4,9 bilhões. O lucro 
líquido ficou em US$ 1,9 bilhão, após crescer 
também 7x, como na operação brasileira. A 
dívida da companhia encerrou o período em 
US$ 31 bilhões, ante US$ 30,3 bilhões em 
dezembro.

Em número de assinantes móveis, a AMX 
teve retração de 1,4% no mundo, para 279,8 
milhões, principalmente em função dos desli-
gamentos no Brasil, país onde houve o maior 
encolhimento da base móvel. Em linha fixas, 
encerrou com 82,84 milhões de clientes (alta 
de 1,8%).

25/04/2017 - Telesíntese

Telefonia fixa continua em queda
O desligamento dos telefones fixos das autorizadas já é concreto

Nos últimos 12 meses, as empre-
sas autorizadas e concessionárias da 
telefonia fixa apresentaram queda de 
1,84 milhão de linhas de acordo com 
dados divulgados pela Agência Na-
cional de Telecomunicações (Anatel). 
O país fechou fevereiro com 41,5 mi-
lhões de linhas fixas em serviço, entre 
as autorizadas e concessionárias.

As autorizadas na telefonia fixa 
apresentaram queda de 1,10 milhão 
(-6,10%) em fevereiro de 2017 quan-
do comparadas com fevereiro de 2016, neste mesmo período as 
concessionárias apresentaram um declínio de 739,14 mil linhas 
fixas (-2,93%). No entanto, na comparação fevereiro e  janeiro de 
2017, as autorizadas apresentaram redução de  22, 38  linhas 
fixas e as concessionárias de menos 125,52 mil linhas.

A concessionária Oi apresentou que-
da de 761,38 linhas fixas (-5,13) nos 
últimos doze meses. As outras apresen-
taram aumento, Vivo (Telefônica) mais 
5.168 linhas (+ 0,05%), Algar Telecom 
(CTBC Telecom) mais 10.232 (+ 1,41%), 
Sercomtel (Prefeitura de Londrina /Co-
pel) aumento de 6.718 linhas (+ 3,98%). 
Destaca-se a Claro (Telecom Américas) 
que apresentou aumento de + 7,66% 
com a entrada de 124 novas linhas. 
Entre as autorizadas, a Algar apresen-

tou crescimento de 11.438 novas linhas (+4,66%) de fevereiro de 
2017 a fevereiro de 2016.

Na comparação janeiro e fevereiro de 2017 , a concessionária 
Oi apresentou queda de 57.033 linhas fixas (-0,40%) e a Vivo 
menos 70.178 (-0,73%). (assessoria de imprensa)
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"Com a reforma trabalhista, o poder do 
empregado fica reduzido a pó"

Para pesquisadora de sociologia do trabalho, a aprovação da reforma 
trabalhista conduzirá ao aumento da violência e da desigualdade

Nesta quarta-feira 26 deve ser 
votada em plenário da Câmara 
dos Deputados a reforma traba-
lhista (PL 6786/2016), de auto-
ria do Executivo e de relatoria de 
Rogério Marinho (PSDB).

Ela tramita em regime de 
urgência graças a uma mano-
bra estilo Eduardo Cunha feita 
por Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
atual presidente da Câmara, e 
a expectativa é de que ela seja 
aprovada.

Menos debatida pela po-
pulação do que a reforma da 
Previdência, ela pode excluir do 
contrato o pagamento pelas horas 
que se gasta para chegar ao trabalho 
quando é de difícil acesso, reduzir os valores de indenização por 
danos morais, fazer prevalecer os acordos entre patrões e empre-
gados sobre a lei, possibilitar a redução de salário e o aumento 
da jornada de trabalho, além de uma série de outras alterações 
estruturais.

Maria Aparecida da Cruz Bridi, professora de Sociologia da Uni-
versidade Federal do Paraná e membro da Associação Brasileira de 
Estudos do Trabalho, afirma que o argumento do governo de que 
a reforma serve para gerar empregos é uma falácia, e que essas 
transformações servem ao empresariado.

"Que nação vamos construir ao abrir mão da possibilidade de 
reduzir a desigualdade? O que é uma sociedade que não visa 
garantir empregos? Quando todo um país deixar de acreditar nas 
instituições, como ocorreu no Espírito Santo, o que vai acontecer?", 
questiona a pesquisadora.

CartaCapital: Como avalia o conjunto de reformas propostas pelo 
governo Temer?

Maria Aparecida da Cruz Bridi: Não consigo ver como essas re-
formas vão ajudar o trabalhador ou sequer aumentar os empregos. 
Este é o principal argumento do governo, mas não passa de uma 
falácia.

Pode-se constatar empiricamente que o governo de Lula e Dilma 
criou muitos empregos sem alterar a CLT, como na construção civil, 
que foi um dos setores que mais empregou naquele período em 
função de toda a política de fomento da economia sem necessidade 
de alterar a lei. O que cria emprego efetivamente é o aquecimento 

da economia, são as políticas 
públicas.

Essas reformas estão muito 
ligadas ao empresariado, 
embora eles não assumam. 
Querem o desmonte de uma 
estrutura organizada desde 
1943, e que nunca chegou 
a alcançar a maioria dos 
trabalhadores. O resultado 
disso só pode ser a institucio-
nalização da precariedade 
do mercado de trabalho.

O mais grave é que não 
foi discutido com a popula-
ção. Se essa reforma passar, 

o negociado se coloca acima do 
legislado, e em uma situação de 

desemprego vai ficar mais difícil para o trabalhador em condições 
precárias fazer exigências.

CC: A popularidade de Temer é baixa. De onde vem seu poder 
para propor e aprovar reformas?

MACB: Ele não tem aprovação popular, não tem legitimidade 
para fazer esse desmonte, só pode estar pagando pelo apoio que 
recebeu de alguns desses grupos. Ele tem que entregar o que pro-
meteu, só que o que ele prometeu não foi discutido com a socieda-
de. Ele sabe que não seria aprovado nas urnas.

Pelo menos com a Previdência, a população faz a conta, então 
fica palpável o que exatamente vai mudar, por isso acho que tem 
mais mobilização. Conheço quem apoiou o pato amarelo [da Fiesp] 
e agora debandou. Já os prejuízos da reforma trabalhista não são 
tão evidentes, e a maior parte da mídia não fornece as informações 
de modo honesto e claro.

O que estamos vivendo agora é um ataque ao trabalho, que im-
plica em uma crise do futuro. Parte da população que já se aposen-
tou está protegida, mas há toda uma gama da juventude que vai 
acessar um mercado de trabalho completamente desestruturado e 
quase com a impossibilidade de se aposentar.

Tenho ouvido muitos jovens questionaram por que deveriam 
pagar a Previdência. Me questiono se isso não tem relação com 
a previdência privada. Parece que há um interesse de ampliá-la, 
embora isso não esteja explícito.

Leia mais em:  http://migre.me/wvDMX

Temer durante a posse da Presidência. “Ele só pode estar pagando pelo 
apoio que recebeu de alguns desses grupos”, afirma Maria Bridi
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1º de Maio de Luta este ano será no Tancredão, em Vitória
Atividade conjunta com a CTB contará com caminhada saindo da Praça 8, no Centro e indo até o Tancredão, 

em Vitória. Nenhum direito a menos é o tema que vai embalar as lutas deste ano.

A CUT/ES fará as atividades do dia 1º de Maio deste ano em 
conjunto com a CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do 
Brasil). Este ano as atividades do Dia Internacional do Trabalhador e 
da Trabalhadora serão no Tancredão, em Vitória e vão contar com 
várias atrações. 

O dia começa com concentação na Praça 8, no Centro de Vitória, 
seguida de caminhada até o Tancredão, ao lado da rodoviária. Falas 

políticas e atos vão compor o dia, que ainda terá como atrações a 
Comitiva Forrozeira, Bateria da Escola de Samba Novo Império e Bloco 
Bleque. A Feira da Economia Solidária também estará presente com 
seus estandes de vendas e comercialização de produtos.

A CUT e a CTB querem fazer um primeiro de maio de luta e de 
compromisso por nenhum direito a menos para a classe trabalhadora. 
Fortalecer este importante momento é dever de todos e todas.

26/04/2017 - RBA

Temer é o grande construtor da greve geral', diz Vagner Freitas
“O governo quer dinamitar o sindicalismo porque o sindicalismo resiste às propostas inadequadas que o 

governo faz", afirma o presidente da CUT. Para ele, base aliada no Congresso está "pulando do barco"

O presidente da CUT, Vagner Freitas, aposta 
na greve geral da próxima sexta-feira (28) 
como uma primeira etapa de mobilizações 
nacionais que têm o objetivo barrar as refor-
mas do governo Michel Temer, num momento 
em que o grupo que ocupa o Palácio do 
Planalto perde mais e mais apoio.

Ontem, o PSB fechou questão contra as re-
formas trabalhista e da Previdência. O partido 
tem bancada de 36 deputados federais e três 
senadores. “Se (a greve do dia 28) não for 

suficiente podemos repetir outra greve geral, 
maior, talvez de 48 horas. Podemos ocupar 
Brasília, ir até o Congresso Nacional, nas 
votações, se eles não retirarem as votações, 
principalmente da trabalhista e da Previdên-
cia”, diz Freitas.

Para o sindicalista, a base aliada “vai 
pulando do barco”, diante das pesquisas que 
“demonstram que o governo Temer não tem 
popularidade, não tem credibilidade e respei-
tabilidade”.

Segundo o presidente da CUT, as centrais 
vão conversar logo após a greve do dia 28 
para avaliar os próximos passos das mobiliza-
ções. “O que não há dúvida nenhuma é que a 
greve geral será bem sucedida e terá desdo-
bramentos”, promete.

Ele diz ainda que, com a sua determinação 
de retirar direitos dos trabalhadores, “Temer é 
o grande construtor da greve geral”. Confira 
abaixo a entrevista.

Leia mais em:  http://migre.me/wvGWB

25/04/2017 - RBA

Alvo da greve geral, terceirização responde 
pelo aumento de acidentes de trabalho

Dia de paralisação nacional, 28 de abril é também a data dedicada, em todo o mundo, à memória das 
vítimas de acidentes e de doenças ocupacionais

Dia da greve geral contra as reformas trabalhistas e da Previdência, 
28 de abril é também a data dedicada mundialmente à memória das 
vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. No entanto, 
não é coincidência que a terceirização esteja associada ao maior nú-
mero de acidentes, muitas vezes fatais, e ao adoecimento de trabalha-
dores. 

No último dia 31, o presidente Michel Temer sancionou lei que libera 
a terceirização do trabalho em todas as atividades. O Projeto de Lei 
(PL) 4.302, de 1998, foi aprovado pela Câmara na semana anterior, 

no dia 22, e tornou a Lei 13.429.
De acordo com a médica Maria Maeno, pesquisadora da Fundação 

Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Funda-
centro), a terceirização está associada à piora das condições de segu-
rança porque fragiliza a ação dos sindicatos, a fiscalização e dificulta 
a organização dos trabalhadores. "Poderemos ter um aumento dos 
adoecimentos e de acidentes pelas condições precárias e pela menor 
capacidade de enfrentamento das situações adversas", diz. 

Leia mais em:  http://migre.me/wvGZY
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Mídia ignora críticas à reforma da Previdência
Segundo levantamento, espaço para vozes contrárias é raro e o apoio à proposta 

do governo é amplo: vai de 62%, no caso da Record, a 91%, no da TV Globo

 Os principais veículos de informação do país 
fizeram uma cobertura positiva da proposta de 
Reforma da Previdência enviada pelo governo 
Michel Temer ao Congresso Nacional, deixan-
do pouco espaço para opiniões divergentes, 
segundo levantamento realizado pela Repórter 
Brasil. Os veículos das organizações Globo 
foram os menos críticos: 91% do tempo dedi-
cado ao tema pela TV Globo e 90% dos textos 
publicados no jornal O Globo foram alinhados à proposta do Palácio 
do Planalto. Nos impressos O Estado de São Paulo e Folha de São Pau-
lo, 87% e 83% dos conteúdos foram positivos. O Jornal da Record foi o 
mais equilibrado, com 62% do tempo sendo favorável à Reforma.

Para chegar a essa conclusão, a Repórter Brasil analisou mais de 

400 textos dos três jornais de maior projeção 
nacional – Folha, O Globo e Estadão – e 45 mi-
nutos de matérias dos dois principais telejornais 
– Jornal Nacional e Jornal da Record. O período 
avaliado abrange a cobertura das duas semanas 
anteriores e das duas posteriores à entrega do 
texto da proposta pelo Executivo ao Congresso: 
de 21 de novembro a 20 de dezembro de 2016. 
Conteúdos em que prevaleciam o detalhamento 

do projeto, sem apresentação de contrapontos, ou o apoio explícito em 
entrevistas foram avaliados como favoráveis e alinhados à proposta. 
Esse é o critério utilizado pelas maiores empresas do Brasil especializa-
das em análise de imagem e reputação.

Em uma análise mais qualitativa 
do material, o levantamento apon-
ta ainda a que, na TV e nos jornais, 
sobressai o tom alarmista, seguin-
do a ideia de que todos os setores 
do país precisam de dar sua “cota 
de sacrifício” para resolver o pro-
blema. Predomina a ideia de que, 

sem a aprovação da proposta, a 
Previdência vai quebrar e, no futuro 
próximo, engolirá o orçamento. 
Assim como nas propagandas 
veiculadas pelo governo, a mídia 
reverbera que não sobrará dinhei-
ro para o básico: saúde, educação 
e segurança.

Saiba em detalhes como foi a 
cobertura de cada veículo:

Jornal Nacional: Menos de três 
minutos contra a Reforma

No Jornal Nacional, dos 29min54s 
de cobertura do tema, apenas 9% 
do tempo foi dedicado a fontes ou 
dados contrários à Reforma da Previ-
dência. A única reportagem consi-
derada crítica à proposta foi uma de 
2min47s que questionava a exclusão 
de integrantes das Forças Armadas, 
bombeiros e policiais militares da 
Reforma da Previdência.

Outras oito reportagens, que 
somam 27min07s, mostraram de 

maneira didática as modificações 
previstas e deram voz a membros do 
governo e da base aliada, reforçan-
do o alinhamento do veículo com a 
proposta do Planalto. Elas ouviram 
economistas que ratificaram a ideia 
de que, sem as mudanças, em 
pouco tempo o sistema de apo-
sentadorias e pensões no Brasil se 
tornará insustentável. “Reformar para 
manter”, “insolvência”, “sistema jus-
to” e “espinha dorsal do ajuste fiscal” 
foram alguns dos termos utilizados.

Leia mais em:   http://migre.me/wvGjB


