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 “Não entre. Área minada” – um aviso assim, 
ocasional em terras por onde passou a guerra, é 
uma presença invisível e silenciosa, mas 
perceptível e permanente, na entrada de 
determinados assuntos jornalísticos. Essas 
zonas resistentes ao jornalista existem em todas 
as faixas temáticas, do setor financeiro ao 
esporte e à grande empresa, das concorrências 
às religiões, do Judiciário aos militares, à polícia, 
à criminalidade endinheirada ou favelada. 

 Desconsiderar o aviso é atrair problemas. Mas 
também é dar ao jornalismo momentos de 
plenitude. (Jânio de Freitas) 
 

 
 
 
 

 





 Regral Geral: “É preciso conhecer as leis vigentes, as leis 
anteriores, o funcionamento das agências reguladoras, 
conhecer o mercado de ações, as empresas, as pessoas 
por trás delas”. Acrescento: cruzar informações 
aparentemente desconexas, tecer contextos, estabelecer 
links entre personagens e fatos. 

 

 Duas Técnicas: Infiltração e disfarce. Compartilha duas 
experiências: (a) comprou ações com direito a voto 
(ordinárias) de empresas para poder participar das 
reuniões de Conselho e assembleias de acionistas. “É 
muito difícil achar alguém que te venda o pacote mínimo 
de ações, mas eu já consegui, paguei 200 reais”; (b) na 
investigação sobre a Igreja Universal do Reino de Deus, 
ela obteve o acesso à lista de todas as rádios da Rede 
Record passando-se por uma anunciante. 



 Por que a imprensa é tímida ao investigar 
empresas privadas?: Três hipóteses + uma. 
 

 Hipótese 1º: Os veículos de comunicação têm 
receio de perder anunciantes. Essa explicação é 
insuficiente; 
 

 Hipótese 2º: As empresas privadas são mais ágeis 
para contestar acusações ou para inibir a 
revelação de denúncias, em comparação com as 
instituições públicas. Falta aos jornalistas 
também a noção sobre como desvios de conduta 
na esfera privada têm impacto e interesse 
público; 
 



 Hipótese 3º: Jornalistas não sabem investigar 
empresas porque não têm intimidade com o 
mundo dos negócios; 
 

 Hipótese 4º (SAMUCA): O peso do tabu 
ideológico se faz sentir, desde os “aquários” 
passando pelos filtros da autocensura dos 
profissionais. O viés é uma tendência de só 
investigar empresas e entes públicos, que 
remonta o final dos anos 1980 e o começo dos 
1990, bem como a opção de não bater de frente 
com o “mercado”. 
 



 O Caso Cobrasma (Companhia Brasileira de 
Materiais Ferroviários): No dia 31 de dezembro 
de 1986 ninguém estaria interessado em ler as 
seções de editais das empresas... Na Gazeta 
Mercantil, a empresa publicara uma pequena nota 
(sem a logomarca), através da qual discretamente 
informava ao mercado que os lucros previstos 
para aquele exercício não deveriam se confirmar. 
O dono da Cobrasma: o presidente da “poderosa” 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp), Luís Eulálio de Bueno Vidigal Filho. 



 Declarações x Documentos: Depois de cobrir 
as atividades da Kroll Associates (criada por ex-
diretores da CIA), ele entrevistou Eduardo 
Sampaio, executivo da firma. O polêmico “Dossiê 
Caribe” (usado contra FHC, em 1998) estava no 
foco e Sampaio deu longa entrevista ao repórter 
garantindo que a Kroll fora solicitada “a fazer uma 
averiguação da veracidade dos documentos de 
registros nas ilhas do Caribe”. Dias depois, negou 
tudo. Confrontado com a gravação, recuou: “As 
declarações têm pouco peso no jornalismo 
investigativo. Afirmações podem ser negadas 
diante de um delegado ou juiz”. 



 “É possível elaborar reportagens de 
impacto a partir da análise de 
balanços, mesmo que não sejam 
reveladoras de escândalos ou 
operações suspeitas. Elas podem 
confirmar distorções do mercado ou 
da política econômica em 
determinado momento”. 





 Carlo Ginzburg: O núcleo do paradigma indiciário 
está alicerçado no princípio de que a realidade se 
apresenta opaca, mas existem certos pontos 
privilegiados - os indícios - que tornam possível 
decifrá-la. O historiador italiano Carlo Ginzburg é o 
principal teórico. O método está fundamentado na 
investigação de fatos (ou dados) pequenos, isto é, 
pormenores geralmente menosprezados pelos 
pesquisadores de diversas áreas do conhecimento. 
Trata-se do Método Indiciário. 
 



 Remonta ao Neolítico: A investigação baseada 
em indícios fazia parte do cotidiano dos 
primeiros grupos humanos, principalmente nas 
técnicas utilizadas pelos caçadores do Neolítico. 
Por milênios o homem foi caçador. Aprendeu a 
farejar, registrar, interpretar e classificar pistas 
infinitesimais como fios de barbas. Aprendeu a 
fazer operações com rapidez fulminante, no 
interior de um denso bosque ou numa clareira 
cheia de ciladas. [...] 

 Um Princípio: As pistas emanadas do “acaso” 
constituem sensações e indícios de algo relevante. 
 
 



 A História ao Avesso: O autor sugere que o 
pesquisador/jornalista, no dizer de Walter 
Benjamin, “deve escovar a História ao 
contrário”, ou seja, é preciso ler os 
documentos às avessas, contra as intenções de 
quem os produziu. Só dessa maneira é possível 
levar em conta tanto as relações de força 
quanto aquilo que é irredutível a elas. 
(Ginzburg, 2002: 43). 

 
 



 EM PRIMEIRO LUGAR...: É preciso transformar a 
realidade num enigma, duvidar do óbvio e tratar a 
prova e a retórica como partes integrantes e 
importantes de um mesmo processo, onde a prova 
documental, as provas extratextual e a retórica 
(argumentação), são parte da pesquisa e do 
processo de construção do conhecimento 
histórico. O núcleo do paradigma indiciário é o 
postulado segundo o qual a realidade, pelo menos 
em certos aspectos, se apresenta opaca, mas 
existem certos pontos privilegiados – os indícios, 
sintomas - que tornam possível decifrá-la. 
 
 



 EM SEGUNDO LUGAR...: As fontes 
históricas não são janelas escancaradas (como 
querem os positivistas), nem muros que 
obstruem a visão (como querem os céticos), no 
máximo poderíamos compará-las a espelhos 
deformantes. 

 EM TERCEIRO LUGAR...:  A construção 
imaginativa e retórica não é incompatível com 
a prova empírica palpável, nem com o desejo, 
sem o qual não há pesquisa, nem com os 
desmentidos infligidos pelo princípio de 
realidade. 
 



 POR ÚLTIMO...:  A narrativa histórica é 
qualitativamente diferente de outras 
narrativas e que, a despeito do ceticismo, 
que não acredita na possibilidade do 
conhecimento e do relativismo, que não 
estabelece compromisso com a 
averiguação (prova), o conhecimento 
histórico é possível. No dizer de Lacan “a 
exatidão se distingue da verdade, e a 
conjectura não exclui o rigor”. 





 Resumindo em Cinco Tipos: 
 1) Empresa individual: O capital particular do 

proprietário se confunde com o da empresa; 
 

 2) Sociedade Civil (SC): São registradas em cartório; 
 

 3) De Responsabilidade Limitada (Ltda): Tipo mais 
comum. Os sócios são responsáveis de acordo com a 
quantidade de quotas; registradas na Junta 
Comercial; 
 

 4) Sociedades Anônimas (Capital Fechado): Dados 
podem ser encontrados na Junta Comercial. 



 5) Sociedades Anônimas (Capital Aberto – 
Ações negociadas nas Bolsas de Valores): 
São obrigadas a prestar informações aos 
acionistas sobre seu desempenho 
(lucros/prejuízos, aquisições, novos 
investimentos, associações etc.). Como são 
informações públicas, estão disponíveis aos 
acionistas, analistas de mercado, investidores 
e também aos jornalistas. São regidas pelas 
Lei das S.A.s (Lei 10.303, de 31 de outubro de 
2001). [Altera e acrescenta dispositivos nas 
Leis 9.604/76 e 6.385/1976 – CVM] 



 

 Ressignificando o Conceito de PODER: O senso 
comum da profissão entende o exercício do 
jornalismo como “fiscalização do Poder”. 
Desde a redemocratização (anos 1980), com 
raríssimas exceções, essa noção de “poder” foi 
aplicada pela imprensa como sinônimo das 
representações políticas da sociedade 
(governos e parlamentos, nas três esferas, não 
incluindo o Judiciário). As demais instâncias de 
poder (econômico, militar, judiciário, 
eclesiástico etc.) são solenemente ignoradas. 

 [O caso Palocci: Corruptos e Corruptores] 
 
 
 



 Reelaboração Crítica dos Jornalistas: O 
sistema econômico hegemônico mundial 
está imerso numa profunda crise teórica 
(os postulados do chamado “Consenso de 
Washington” colapsaram após a crise 
financeira mundial - EUA, 2008). No 
entanto, “a sociedade capitalista aparece 
aos olhos deslumbrados do homem 
moderno como a realização acabada da 
história” – constata criticamente 
Raimundo Faoro (2008: 822). 
 
 



 No Ensino e na Profissão: Considerando 
esse olhar sobre os impasses teóricos de 
fundo que atravessam a sociedade 
contemporânea, proponho que 
articulemos ou rearticulemos, conforme o 
caso, nossos laços com algumas áreas de 
conhecimento: 

 # Ciência Política (Mídia & Política) 
 # Sociologia Política (Relações de Classe); 
 # Economia Política (Notícia = Produto); 
 # Antropologia Urbana (Megacidades) 

 
 



 Base Documental: Balanços, editais, acordos de 
acionistas, atas de assembleias e de reuniões do 
Conselho de Administração - “caminho das pedras”. 
 

 Nas Empresas de Capital Aberto: O jornalista pode 
recorrer ao diretor de Relações com o Mercado. 
Registrado na CVM ele é obrigado a esclarecer dúvidas 
de acionistas sobre as atividades da companhia. 
 

 Nas Companhias Fechadas: O primeiro passo é levantar 
informações na Junta Comercial, onde é possível obter a 
ficha cadastral da empresa (o documento informa: data 
de constituição, endereço, objeto da empresa, nome 
dos sócios e dos diretores, capital e as alterações na 
sociedade nos últimos anos). 
 
 
 



 LEI 8.078 (11/09/1990): Instituiu a P0lítica 
Nacional de Relações de Consumo, gerando uma 
fonte importantíssima de informações sobre as 
empresas privadas (Bancos de Dados e Cadastro 
de Consumidores) e o Sistema Nacional de 
Informações de Defesa do Consumidor (SINDEC). 
 

 Decreto-Lei 2.181 (20/03/1997): Criou o Sistema 
Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), 
derivando no Departamento de Proteção e Defesa 
do Consumidor (DPDC) e nos Serviços de Proteção 
ao Consumidor (PROCON), nos estados e 
municípios. 
 
 





 A universalização da internet encontra fortes 
obstáculos na ordem econômica global. A 
divisão entre pobres e ricos se acentuou. Num 
mundo em que 45% dos seres humanos – cerca 
de 2,8 bilhões – ainda estão condenados a viver 
na miséria (dados Relatório IDH 2010, do 
PNUD), com menos de dois dólares por dia, o 
papel do jornalismo investigativo nas empresas 
privadas é vital para o desenvolvimento 
humano e os avanços democráticos. 



“Desenvolvi o gosto pela busca de 
documentos, a preferência pelo 
registro oficial, pela comprovação 
dos fatos no papel, nos autos dos 
processos, antecedendo o 
jornalismo declaratório” 

 (Frederico Vasconcelos) 



“A distinção entre senhor e 
escravo não depende somente do 
fato de se dispor do capital, das 
fábricas e das armas, mas 
também – e isso cada dia mais 
claramente – do fato de se dispor 
de consciências” (H. M. Enzensberger) 


