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TELEJORNALISMO

Maria Lília Dias de Castro

1 Função de promoção na televisão brasileira

A televisão, no Brasil, nasceu sob a égide da iniciativa privada e, como tal,
está estruturada pelo marketing, pela dimensão comercial. Sua meta é a
conquista do mercado, a obtenção de lucro, o que significa aliar o propósito
comunicativo com o interesse comercial. Isso quer dizer que, ao lado da
dimensão comunicativa, centrada na relação com os telespectadores, existe
a preocupação financeira, responsável pela sustentabilidade da emissora en-
quanto tal.

Dentro desse quadro, às três funções que sustentam a televisão – infor-
mação, entretenimento e educação – parece agregar-se uma outra, talvez a
principal, que quase passa despercebida à maioria do público consumidor
de seus produtos e que fica sempre de lado, espertamente esquecida: a
promocional.

Do latim promovere, promoção significa elevação, impulsão para frente,
engrandecimento. Segundo Houaiss (2001), envolve
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[...] qualquer atividade (de propaganda, marketing, di-
vulgação, relações públicas etc.) destinada a tornar mais
conhecido e prestigiado um produto, serviço, marca,
idéia, pessoa ou instituição.

Nessa medida, a promoção comporta o movimento para frente, no senti-
do de divulgar, de projetar, de tornar conhecido alguém ou alguma coisa por
suas ações e/ou atributos.

Essa compreensão difere um pouco do pensamento de Kotler que vê a
promoção apenas como uma das habilidades do marketing e, nesse sentido,
destinada a “estimular as pessoas a tomar consciência dos vários produtos e
serviços da empresa, interessando-se por eles e comprando-os”. (KOTLER,
2003, p. 30) O entendimento aqui proposto situa a promoção muito além
do interesse de compra: tem a ver com aquilo que hoje a televisão represen-
ta para o cidadão comum. Indiscutivelmente ela continua sendo um espaço
de divulgação de produtos, mas é também um espaço de projeção para
quem nela aparece.

Na realidade, nada passa pela televisão sem simultaneamente se desta-
car: isso inclui fatos, pessoas, ideias, objetos, serviços. Não é à toa que todos,
de intelectuais a políticos, passando por beldades, artistas e mesmo cidadãos
comuns, disputam um espaço nessa mídia. E a televisão tem plena consciên-
cia desse papel, tanto que não perde nenhuma oportunidade de ganhar com
essa função a qual lhe é inerente e que parece, ao telespectador, fazer parte
da sua própria natureza.

Para as pessoas mais simples, o mero fato de aparecer, de ser exibido pela
televisão confere um estatuto de verdade: “deu na televisão”. Embora a mai-
oria do público telespectador não tenha uma postura tão ingênua e dê os
descontos necessários, é indiscutível que aparecer na telinha é sinônimo de
admiração e respeito.

É em nome desse prestígio que a televisão obtém patrocinadores para
seus programas, vende espaços publicitários, faz marketing pessoal, político
e comercial. É assim também que ela “vende” seus produtos, promovendo a
si própria como emissora, sua equipe de funcionários e os produtos que
oferece ao mercado.
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Presença forte e marcante na mídia televisual, a promoção mobiliza uma
série de ações (e estratégias), explícitas e implícitas, diretas e indiretas, que
servem de fato para atrair a atenção do público, com vistas à propagação e/
ou projeção de produtos advindos das mais diferentes áreas: comercial, polí-
tica, social, cultural.

2 Abrangência da ação promocional

A ação promocional, então, como exercício deliberado e efetivo da fun-
ção de promoção, envolve desde a venda de espaços intervalares até a
estruturação da grade de programação, passando pela definição de novos
formatos, pelas inserções ou chamadas feitas dentro dos programas, e pela
escolha de imagem, pessoa ou ideia a ser veiculada.

Esse movimento compreende, na verdade, uma dupla direção, aparente-
mente indissociável: (a) a publicização e (b) a projeção.

a) publicização

Mesmo não dicionarizado, o neologismo publicizar, e com ele publicização
(termos hoje praticamente consagrados na área), tem, na sua constituição, a
raiz public, à qual se agrega o sufixo izar, elemento linguístico que exprime
uma relação causal, factitiva, que resulta no entendimento de publicizar como
a ação de tornar público algum produto, marca ou serviço. Combinando os
valores da sociedade com os gostos e os interesses do público alvo, esse tipo
de promoção se converte em ação de tornar público algum produto, marca
ou serviço, ao convocar um conjunto de princípios e de práticas, relaciona-
das à construção de imagens, à disseminação de ideias, à divulgação de
produtos ou serviços em geral.

A proposta de publicização é muito clara: dar a conhecer, a um público
determinado, aspectos positivos e/ou vantagens de produto(s), marca(s) ou
serviço(s), através de recursos de ordens diferentes que possam com ele
estabelecer vínculo. A finalidade desse verdadeiro jogo de convencimento é
levar o consumidor à aceitação, aquisição do produto e/ou à aprovação do
serviço, para o estabelecimento de relações de troca.
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Nesse processo, opera-se uma semantização capaz de transformar o sim-
ples objeto (automóvel, aspirador, máquina de lavar) em objeto de valor,
alterando a relação direta do sujeito no mundo (deslocar-se, fazer a limpeza,
lavar roupa) em uma relação simbólica. Dessa forma, o objeto perde o esta-
tuto de nome comum e de utensílio para adquirir um estatuto de nome
próprio e de marca garantida.

Sendo assim, a publicização funciona como mediação entre o interesse
do anunciante e o fortalecimento do consumo, vale dizer, entre a ordem
econômica e os valores sociais e culturais que ela, de certa forma, desenca-
deia. As pessoas se apropriam de bens/produtos/serviços, envolvendo tanto
as necessidades básicas – alimentação, habitação, vestimenta, locomoção e
lazer – como aquelas consideradas complementares à vida do ser humano.

Os diferentes discursos de publicização empregados por uma emissora na
grade de sua programação compreendem: (a) os intervalos entre progra-
mas: sequência de espaços publicitários de anunciantes variados, inserções
de patrocínio, ações de responsabilidade social, exposição da logomarca da
emissora, chamamento à programação; (b) o interior dos próprios progra-
mas de uma emissora: difusão de ações de cunho comercial e/ou social,
merchandising, chamamento a atores e/ou produtos da emissora, remissão a
outros programas.

b) projeção

Também de origem latina, da forma projectare, a projeção implica, mais
que a divulgação, a ação de projetar para diante, de exaltar, de tornar al-
guém ou algo conhecido e respeitado por suas atividades, de conferir prestí-
gio e credibilidade a produto(s), marca(s), personalidade(s), serviço(s). Pres-
tígio, para Houaiss, representa um “valor sociocultural positivo atribuído a
uma coisa, a um indivíduo ou a um grupo, que faz com que estes se impo-
nham aos demais”.

O desafio de toda emissora de televisão, sobretudo comercial, tem sido o
de propor ações que qualifiquem sua produção e, sobretudo, que assegurem
influência da emissora junto ao público. A luta pela conquista de altos índices
de audiência é uma realidade, até porque anunciar, e mesmo aparecer, na
emissora de maior índice, e em horário nobre, traz status e confere posição
única no cenário social e cultural.
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A preocupação com a projeção, o prestígio acaba por contaminar todo o
discurso televisual. Em verdadeiro círculo vicioso, o anunciante externo bus-
ca a emissora que tem mais poder de penetração e que, portanto, atinge
maior contingente de público; a emissora vê na valorização do espaço a
posição de que necessita e o lucro que almeja. Nesse momento, muitas de
suas ações têm as mesmas características das intervenções publicitárias, como
(1) a identificação da emissora e/ou de seus produtos: nível em que o objeto
da produção televisual busca passar de nome comum a nome próprio,
visibilizando-se como marca; (2) a conferência de atributos à emissora e/ou a
seus produtos: nível responsável pela explicitação dos traços distintivos, das
peculiaridades de seus fazeres, da competência de sua ação; (3) a celebração
da emissora e/ou de seus produtos: nível responsável pela autoexaltação do
nome e de seus atributos, buscando uma unanimidade de reconhecimento;
e (4) a apropriação da emissora e/ou de seus produtos por parte dos
telespectadores: nível do consumo dos produtos televisuais.

Assim, a ação promocional, envolvendo tanto o movimento de tornar
público como o de conferir credibilidade, prestígio a produtos, ideias, perso-
nalidades, serviços, marcas, feitos por anunciantes externos e/ou internos, é
presença marcante na televisão que se constitui em espaço ímpar de visibili-
dade a tudo que nela é veiculado.

3 Gênero promocional e sua gramática

O resultado do movimento promocional (decorrente de uma série de deci-
sões estratégicas que vão definir como atualizar essa promoção e como
configurá-la discursivamente) é um conjunto de produções, de caráter híbrido,
que opera no limite entre o factual e o ficcional. Em outras palavras, ao mesmo
tempo em que publiciza e/ou projeta produtos, personalidades, programas,
marcas, ideias, a produção promocional alia a objetividade da informação, do
dado verdadeiro com a subjetividade da emoção, do surpreendente, da ma-
gia. Trata-se de trazer algo do mundo real, mas de valorizar uma angulação
ilusória, convocando o telespectador para nela projetar seus sonhos, sua fanta-
sia, sua idealização. Qualquer inserção de pessoas em programas, ou qualquer
veiculação de produtos produz um misto de informação e de encantamento,
como se o telespectador se rendesse ao poder da tela.
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Assim configurado, o gênero promocional, hoje instalado na televisão
comercial brasileira, marca-se por um conjunto de características comuns e
constituidoras que possibilitam a formulação de uma gramática da produção
promocional televisual, a seguir:

a) tensão entre ‘intenção aberta e recurso velado’

O produto promocional televisual articula dois eixos bem pontuais: de
um lado, está a dimensão comercial (interesseira), voltada para a explicitação
de qualidades e benefícios de produtos, marcas, programas, serviços e para
a escolha de temas que possam introduzir novos hábitos e determinar com-
portamentos aos telespectadores, sempre com objetivo de estímulo à venda
e de obtenção de lucros. De outro, encontra-se a dimensão simbólica (cati-
vante), representada no impacto surpreendente, na brincadeira inesperada,
na construção poética, na exploração da fantasia. Pensar em efeito simbólico
é conceber o signo numa dimensão pluri-isotópica: ele não se confunde com
a coisa simbolizada, nem com a significação que anuncia; sua função é con-
ferir sentidos possíveis à coisa referida. É a instância, como diria Barthes, que
naturaliza (torna natural) a intenção de venda, que retira sua finalidade inte-
resseira, substituindo-a pelo espetáculo de um mundo em que é natural o
processo de troca.

Assim, a construção promocional opera na tensão entre a declaração e o
mascaramento: existe, de um lado, a vontade e a necessidade de atingir os
objetivos em relação à venda, oferta de produtos e serviços ou à difusão de
valores; e, de outro, o mascaramento dessa intenção, através de uma ação
por vezes difusa, que tem por finalidade cativar e sensibilizar o público.

b) operação de ‘engano consciente’ (dissimulação planejada)

A ação promocional atua fundamentalmente no nível do engano consci-
ente: por mais que o público reconheça a centralidade na proposição de
produtos e serviços e na difusão de valores, ele se deixa envolver pela pro-
posta. A produção promocional é capaz de gerar outras formas de entendi-
mento que, no mais das vezes, parecem trazer conforto e satisfação ao con-
sumidor. Ela dá ao consumidor a possibilidade de construir sonhos antes
impossíveis, de querer algo que ele não tinha querido, de criar necessidades
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onde antes não havia sequer a consciência da falta, levando o consumidor a
agir por impulso e, mesmo, a não pensar. De forma rápida, ela busca romper
com o conhecimento ponderado, racional e fazer um convite ao encanta-
mento, à dimensão emocional. Diz-se, aliás, que esse tipo de produção age
sobre o indivíduo na tentativa de afastar dele a possibilidade consciente para
assim garantir a adesão ao que a ele é ofertado. No fundo o que ela pretende
é o movimento manipulatório para aplacar a tendência crítica da esfera
cognitiva. Predominantemente explora a fantasia, o espetacular, a idealização.
Por se dirigir fundamentalmente ao olho, ela, mais do que informação, passa
a ser promessa de beleza, sedução das aparências, ambiência idealizada.

c) articulação entre ‘verbal e visual’

Na fusão de imagens, cores, movimentos, a produção promocional ex-
plora desde a forma bela (a forma bela sobreinvade a informação) até a
linguagem ambígua, obscura para forçar o sujeito a fixar a mensagem. Nesse
jogo, ela se apresenta como uma forma discursiva menos rígida, eliminando
a solenidade e o peso do discurso verbal, promovendo a ordem frívola dos
signos e, sobretudo, valorizando menos a excelência dos produtos e mais a
dimensão estética e/ou o valor que possam representar.

d) movimento de ‘repetição e inovação’ (mesmo e novo)

A produção promocional tenta trazer o novo sem abdicar do mesmo: ela
se situa no limiar entre aquilo que é inédito, diferente, novo, e aquilo que
dela se espera, o procedimento previsível. Dessa maneira, ela procura uma
forma de estabilidade entre o que é redundante e o que é variável na cultura
cotidiana.

Isso ocorre na mediação do conhecimento, em que se confrontam dados
novos com dados já sabidos, banais: mesmo que reitere valores vigentes na
sociedade, como família, educação infantil, culto ao corpo e à beleza física,
preservação do meio ambiente, solidariedade humana, combate às drogas,
ela vai buscar outras formas ou hábitos de comportamento, às vezes até para
tentar um outro sentido para as coisas. Sua intenção é agir sobre hábitos
sociais e práticas culturais, possibilitando com isso eventuais mudanças na
vida das pessoas.
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O mesmo se dá na mediação estrutural, relativamente ao jogo
previsibilidade – imprevisibilidade na forma de trazer a informação, o que
corresponde ao jogo entre o que dela se espera e o efeito surpresa: no pro-
cesso de divulgação, a produção promocional vai buscar descobrir uma nova
angulação, uma nova maneira de criar ilusão, para que o consumidor, diante
daquele oferecimento, encontre uma outra motivação

4 Relação da promoção com o telejornal

A meta do telejornalismo é o estabelecimento de uma relação que alie
confiança e identidade total com o público telespectador. Para alcançar esse
patamar, a emissora, em sintonia com os acontecimentos da realidade, local
ou nacional, e com as aspirações da comunidade, precisa trazer ao público
as informações de maneira rápida e precisa, relatando, investigando e anali-
sando, sem perder de vista o compromisso com a liberdade de informação e
a preservação da credibilidade.

Em função disso, e pensando nos canais de televisão aberta, pensou-se
em analisar telejornais matinais locais para ver como neles se dão as relações
entre informação e promoção. Foram selecionados os cinco canais de maior
representatividade no cenário gaúcho: canal 2 - TV Record, hoje detentora
do patrimônio da tradicional Empresa Jornalística Caldas Junior; canal 4 -
Rede Pampa de Comunicação (TV Pampa); canal 5 - Sistema Brasileiro de
Televisão (SBT); canal 10 - Rede Bandeirantes de Comunicação; canal 12
- Rede Brasil Sul de Comunicação (RBS/TV), afiliada da Rede Globo de
Televisão (RGT). Destes, a Pampa (canal 4) não apresenta jornal matinal;
enquanto o SBT (Jornal do SBT) e a Bandeirante (Primeiro Jornal) transmi-
tem telejornais nacionais. Por isso foram analisados apenas os jornais locais
da RBS/TV (Bom Dia, Rio Grande, às 6h30min) e da Record/RS (Rio Gran-
de No Ar, às 6h45min). Ambas emissoras têm, no telejornalismo, uma das
apostas para a conquista do mercado gaúcho. Em termos de penetração, o
jornal da RBS/TV atinge, em média, 12 pontos; enquanto o jornal da Record/
RS, apesar do registro de crescimento, está no patamar dos 3 pontos de
audiência.

No tratamento de questões de política e economia, sociedade e cultura,
meteorologia, serviço e esporte, os dois telejornais imprimem a seus produ-
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tos a configuração que, no entender da emissora, responde a princípios que
vão da clareza informativa (responsáveis pela qualidade e credibilidade junto
ao público) ao propósito sensacionalista (responsável por surpreender a opi-
nião pública e causar-lhe espanto). O sucesso na obtenção dessa meta se
reflete nos índices de afinidade, que mede a eficiência do programa para
determinado público, e de fidelidade, que avalia a permanência média dos
telespectadores em determinado programa.

Embora a informação seja a tônica do telejornal, a promoção permeia
sua construção, e isso é feito através de um planejamento relacionado à
construção da pauta, à seleção e organização das matérias, à decisão quanto
a destaques, inserções, participações nas matérias, aos efeitos pretendidos
no telespectador. Esse conjunto de medidas constitue as estratégias as quais
são pensadas para garantir a eficácia desse programa e, naturalmente, asse-
gurar o prestígio da emissora no cenário local. Quando a aplicação dessas
medidas é eficaz, o resultado são altos índices de audiência, o que, além de
tudo, constitui terreno seguro e eficiente para a comunicação publicitária dos
anunciantes de todos os setores de atividade. (e esse aspecto é fundamental
para a emissora empresa)

Entre os movimentos e as estratégias encontradas, identificam-se:

a) Embaralhamento

É a superposição ou imbricamento de planos, na medida em que o dado
informativo é permeado pelo componente promocional: ao mesmo tempo
em que precisa informar, o telejornal precisa agradar, identificar-se com o
público, induzi-lo a manter fidelidade. A conquista da audiência, responsável
pela sustentabilidade da emissora, parece, por vezes, sobrepor o promocional
ao informativo, o que se pode reconhecer nos seguintes movimentos:

- criação de pauta para promoção de pessoas - algumas matérias
apresentadas são enriquecidas com depoimentos, opiniões ou ensinamentos
trazidos por pessoas envolvidas com o tema, e essas inserções garantem
crédito aos entrevistados. Também o espaço reservado à oferta de serviço é
sempre complementado por depoimento de profissional qualificado para pres-
tar esclarecimento ao público. E os profissionais convidados (médicos,
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odontólogos, advogados, economistas, entre outros) ganham notabilidade,
mesmo que essa inserção seja uma entrevista no estúdio, de cerca de três
minutos, àquela hora da manhã.

No caso do jornal da RBS/TV, o espaço reservado a serviço contemplou
especificamente (em plena crise das bolsas de valores) um profissional ligado
ao mercado financeiro, Marco Antonio Martins, analista de mercado, que,
entrevistado pela repórter, tentou explicar ao telespectador um pouco da
crise mundial e orientá-lo nas decisões a tomar. Independente do horário de
exibição, a entrevista conferiu, e sempre confere, destaque ao profissional, e
isso é uma decisão planejada pela produção do programa.

No jornal da Record/RS, as inserções são planejadas sob forma de teste-
munho: são pessoas presentes na hora de determinados acontecimentos que
fazem seu depoimento no calor do fato. A promoção se dá mais no fato e sua
repercussão, e menos na pessoa.

- chamamento aos temas que constituem a sequência do telejornal
- antes dos intervalos, e para manter o público cativo, os apresentadores
fazem referência aos temas dos blocos seguintes, deixando, às vezes, assun-
tos de maior repercussão para os blocos finais. Esse procedimento sustenta a
expectativa, garante a audiência e promove o jornal.

Os dois telejornais iniciam com um resumo das principais matérias que
estão na pauta daquela emissão. O jornal da RBS/TV faz, em alguns segun-
dos, essa síntese, incluindo as condições climáticas do dia; dois acontecimen-
tos do interior do Estado (Pelotas, e os assaltos praticados com motos, e
Machadinho, com as ameaças e confrontos políticos); informações sobre a
crise financeira americana e suas repercussões locais; notícias do esporte,
mais especificamente de Grêmio e Internacional. Esse resumo inicial prima
pela clareza, e quase imparcialidade, informativa. O jornal da Record/RS faz
o resumo (dois atropelamentos com morte nas zonas sol e norte da cidade,
prisão de mulher que chefiava quadrilha, sofrimento das pessoas nas filas do
SUS – Sistema Único de Saúde – em greve) acompanhado de imagens e,
além disso, reforça, de forma parcial e posicionada, a matéria de maior re-
percussão naquela emissão: o acidente duplo ocorrido na madrugada. Além
de estar no resumo inicial (6h46min), o mesmo acontecimento é retomado
ao final de cada bloco (6h58min, 7h10min, 7h13min e 7h19min) sempre
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com tom forte, para mostrar a indignação do apresentador e criar no
telespectador uma expectativa ansiosa dos acontecimentos que virão na
sequência. A ênfase é a reiteração do fato trágico, associada à explícita parci-
alidade que a emissora assume diante dos fatos.

b) Recursividade

É o mecanismo de intertextualidade, que atualiza outro discurso que o
precede, mas que, ao mesmo tempo, é condição de sua existência. Esse
recurso é manifestado através dos seguintes movimentos:

- reiteração de blocos regulares na composição do telejornal - a
identidade com o público passa pela previsibilidade dos blocos de notícias. O
telespectador sabe que vai receber informações relativas a economia e políti-
ca, acontecimentos significativos do espaço regional, previsões de meteorologia
para o dia e a semana, manifestações culturais, oferta de serviços (de utilida-
de pública ou de aviso geral) e notícias de esporte.

O jornal da RBS/TV apresenta, como sempre, os blocos previstos na cons-
tituição do programa: matérias do interior do estado, tema de fundo com a
crise nos mercados e notícias de esporte, apostando na regularidade de es-
trutura para criar aquele efeito de afinidade, e até intimidade, com o público.
Já o jornal da Record/RS pontua temas mais sensacionalistas (atropelamen-
tos, prisão, greve no SUS), e constrói sua sequência em função da notícia de
fundo que dá a pauta de todo o telejornal e é retomada ao final de cada
bloco, para só aparecer no final. Nesse caso, a aposta de emissora centra-se
em acontecimentos de repercussão trágica, no efeito suspense e na reitera-
ção anunciada para selar a proximidade com o público.

- postura de apresentadores, âncoras, repórteres - há uma espécie
de gramática do apresentador do telejornal, que se repete, independente-
mente dos atores que ocupam as posições de âncora ou de repórter, e isso
fica evidenciado no comportamento previsível, na vestimenta impecável, na
postura e gesticulação, na fala correta. Também a repetição do cenário, de
bancada ou de estúdio, remete às edições anteriores e projeta as que virão,
para facilitar a fidelidade do público com o programa.
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Em relação à postura dos apresentadores, os dois telejornais são bem
distintos: o jornal da RBS/TV, seguindo o padrão Globo de jornalismo, colo-
ca os dois apresentadores na bancada, em postura formal e gesticulação
comedida, e esses conferem o maior efeito de objetividade e distanciamento
às informações dadas. Já o apresentador do jornal da Record/RS movimen-
ta-se diante de três câmeras que se alternam, caminha no cenário, emite
posicionamentos pessoais e fala de forma incisiva e direta, quase interpelan-
do o telespectador. Com essa postura, deixa clara a aposta na subjetividade,
na explicitação de seu ponto de vista diante dos fatos, para obter o efeito de
familiaridade com o telespectador.

c) Autorreflexividade

É o procedimento usado pela emissora para falar de si mesma. O conteú-
do do telejornal está voltado para o mundo real, comprometendo-se com a
verdade dos fatos e com as conjunturas vividas em sociedade. Na medida
em que, no telejornal, são destacados os valores de veracidade, confiabilidade,
responsabilidade social, é a emissora que fica fortalecida e que, mesmo de
forma difusa, consolida sua posição e ganha projeção no meio. Os movimen-
tos mais significativos dessa estratégia são os seguintes:

- criação de pauta que assegure visibilidade à emissora - mais do
que as notícias quentinhas do dia, matéria-prima do telejornal, existe espaço
para temas de responsabilidade social, atividades de filantropia, orientação
sobre procedimentos e atitudes diante de determinadas situações. A inserção
desses outros componentes conferem ao telejornal outra dimensão: visam
demonstrar o grau de comprometimento social e de conscientização que a
emissora detém.

O jornal da RBS/TV reserva espaço para matérias de caráter mais social,
mostrando, de forma supostamente imparcial, seu nível de conscientização
diante de questões que afetam as relações entre as pessoas. O jornal da
Record/RS imprime outra direção à sua pauta: frente à imparcialidade do
concorrente, busca visibilizar-se pelo recurso ao posicionamento explícito, o
que sugere engajamento e comprometimento com um nicho específico de
público que simpatiza com esse tipo de proposta.
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- postura pretendida pelo telejornal (emissora) - cada emissora
empresta a seu telejornal um tom principal, a partir do qual quer ser reco-
nhecida, a fim de identificar-se com o telespectador e assim consolidar sua
marca.

O jornal da RBS/TV assume nitidamente a intenção pedagógica: além de
informar, institui-se como autoridade: é ele que sabe o que dizer e como
fazer. Nesse sentido, presta orientação, ensina como proceder diante, como
é o caso da reportagem, da crise do mercado. A intenção é assegurar parce-
ria, firmando o papel de orientação séria e confiável. O jornal da Record/RS
busca fortalecer essa identidade por uma atitude mais sensacionalista, na
medida em que explicita sua desconformidade com os fatos, denuncia deter-
minadas irregularidades, convocando o telespectador para posicionar-se tam-
bém e assim criar identificação.

5 Conclusão

A reflexão aqui proposta faz parte de um percurso de investigação, desen-
volvido nos últimos anos, sobre as formas de dizer promocionais que a tele-
visão possui. Nessa direção, busca examinar o fenômeno promocional a par-
tir das peculiaridades de sua gramática e das estratégias lançadas na produ-
ção de efeitos de sentido.

O telejornal mostra-se assim como um espaço de informação e de pro-
moção, aliando a natureza informativa ao viés promocional. De natureza
sutil, o discurso de caráter promocional aparece quer na criação de pauta
para promoção de pessoas, quer na reiteração de blocos regulares em sua
composição, quer na postura dos apresentadores, âncoras e repórteres, quer
ainda na escolha da pauta que assegura visibilidade à emissora. Dessa for-
ma, se, de um lado, persegue a divulgação de fatos do mundo real, funcio-
nando como porta voz da realidade; de outro, preocupa-se em criar identi-
dade com o público, qualificando essa relação e, em consequência, engran-
decendo a emissora.

Tais recursos têm por finalidade consolidar a posição da emissora no mer-
cado, garantir poder de penetração e reforçar sua marca, propondo identifi-
cação e, em consequência, afinidade e fidelidade com o público.
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