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Canal Rural: O telejornal Rural Notícias como fonte de informação para 

o produtor do Distrito Federal1 
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Resumo: A busca por novos conhecimentos e informações através da 

comunicação entre os envolvidos no setor rural é essencial para o sucesso do 
trabalho dos agentes do agronegócio, que passa a ter um papel relevante no 

bom desempenho da economia brasileira.  Para os jornalistas que cobrem a 

área, é um desafio levar ao produtor rural por meio de telejornal o máximo de 
informações sobre os acontecimentos do dia e saber que isso os está ajudando 

a ficar bem informados e a desenvolver melhor o seu trabalho. O artigo 

aborda como o produtor rural do Distrito Federal utiliza o telejornal Rural 

Notícias, do Canal Rural (RBS), como fonte de informação e entretenimento no 
dia-a-dia, quais assuntos os interessam mais e se eles interagem com o 

programa. Leva-se em conta a hipótese de que o uso desse tipo de meio de 

comunicação pode melhorar o nível de informação do público (produtores) e 
contribuir para o seu trabalho. O foco da pesquisa são produtores rurais que 

possuem TV por assinatura ou antena parabólica já que o Canal Rural não é 

transmitido em TV aberta.  A pesquisa conclui que o produtor rural do Distrito 
Federal é um consumidor ativo de informação ligada à sua atividade e que as 

aproveita para melhorar a sua competitividade e produção. 

 

Termos de Indexação: Comunicação Rural; Jornalismo Científico; Jornalismo 

de Agronegócio; Telejornal Rural Notícias.    

 

Introdução 

A comunicação com agentes do mesmo setor é essencial para os 

produtores rurais que buscam informação e novas tecnologias. A mídia, em 

especial a televisão por seu poder de abrangência, tem papel relevante em 

levar para os agentes do agronegócio informação sobre o meio em que atuam 

e sobre o cenário nacional e internacional do setor agropecuário.  

 Com essa necessidade de informação especializada, cresce no Brasil o 

número de editorias voltadas para o setor rural. É preciso que os 

comunicadores que falam para esse público tenham conhecimento sobre as 

demandas do setor produtivo em termos de informação para poderem 

aperfeiçoar seus produtos. 

  A relevância da pesquisa está em melhorar a comunicação entre os 

veículos e as pessoas que trabalham no campo. Descobrir se a maneira como 

essa informação está sendo repassada faz com que ela realmente atinja seu 

público alvo. O resultado contribui para mudanças no trabalho e 

aperfeiçoamento das técnicas e das práticas do jornalismo de agronegócio. 

                                                
1 Artigo baseado na monografia de conclusão do curso de Jornalismo no Centro Universitário de Brasília 

(UniCEUB), em junho de 2008.  
2 Lisiane Cardoso é jornalista formada pelo UniCEUB e trabalha no Grupo RBS, sucursal Brasília-DF 

(lisi.cardoso@gmail.com) 
3 Mônica Prado é professora, jornalista e mestre em Comunicação pela Universidade de Brasília 

(pradoigrejamonica@gmail.com). 
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 O objetivo geral é verificar como os produtores rurais do Distrito 

Federal, que assistem o telejornal Rural Notícias, utilizam-no enquanto 

informação jornalística para subsidiar suas atividades no agronegócio.  Os 

objetivos específicos são conhecer: (i) qual a dinâmica de trabalho desse 

produtor rural que tem acesso ao Canal Rural, (ii) quais as suas necessidades 

de informação e assuntos que mais o interessam; e saber: (i) de que forma a 

audiência interage com o programa e (ii) em que situação ela o utiliza como 

informação para o trabalho como produtor rural.  Em outras palavras, 

desvenda-se a relação entre esses produtores e o Rural Notícias, e verifica-se 

ele realmente consegue ser o telejornal do produtor rural do Distrito Federal.   

De acordo com dados da Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (EMATER) a área agrícola do Distrito Federal é de 118 mil hectares, 

pequena em relação aos demais estados, mas a produtividade das lavouras de 

grão atinge as maiores médias nacionais. O Distrito Federal está em segundo 

lugar na média nacional de produtividade com 4.471 kg por hectares atrás de 

Santa Catarina que deve atingir 4.685 kg/ha nessa safra (CONAB, 2008). 

Além disso, o Distrito Federal se destaca pela produção de pecuária, hortaliças 

e flores. 

 Pela limitação com relação à área para produção, para que os 

produtores se tornem competitivos, o aumento da produtividade se dá graças 

ao alto uso de tecnologia no campo. De acordo com Renato Simplício Lopes, 

presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Distrito Federal, são 

14.315 produtores, dos quais 805, sindicalizados (LOPES, 2008). Ele 

acrescenta que a produção representa 93% das exportações do Distrito 

Federal e que os produtores são os mais qualificados do Brasil. 

 

Mídia especializada e agronegócio  

O Jornalismo Científico abrange não só os temas ligados às ciências 

exatas, mas inclui também as humanas (educação, sociologia, comunicação, 

etc.) e que, em determinados casos, já recebem denominações particulares 

como é o caso do Jornalismo de Agronegócio.  

 É a partir do século XV, com o surgimento das gazettas nos portos de 

Veneza e em outros centros comerciais da Europa, que se desenvolve a 

comunicação destinada especialmente ao mundo dos negócios, das transações 

comerciais e do próprio noticiário sobre inovações técnicas e científicas (LIMA, 

1970 apud SILVA, 2002). O desenvolvimento da comunicação social e das 

tecnologias para transmissão de informação teve seu impulso à medida que se 

organizavam os setores produtivos e a troca dos bens materiais. O negócio 

agrícola foi também a base desse sistema. No final dos anos 40 iniciou-se o 

processo de modernização do campo brasileiro em decorrência da criação de 

políticas oficiais de desenvolvimento rural e do processo de implantação do 

serviço oficial de extensão rural (FELIPPI, 2000, p.42).  

 Em 2008, a importância da atividade agropecuária para a economia do 

Brasil ilustra-se em números que colocam o país como um dos líderes 
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mundiais na produção e exportação de vários produtos. O setor responde em 

média por 23% do Produto Interno Bruto (PIB), 36,4% das exportações totais 

e 37% dos empregos brasileiros. O país é o primeiro produtor e exportador de 

café, açúcar, álcool e sucos de frutas. Lidera também o ranking das vendas 

externas de soja, carne bovina, carne de frango, tabaco, couro e calçados de 

couro (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 2008).  

 O Jornalismo de Agronegócio evoluiu do antigo conceito de apenas 

divulgar o trabalho “dentro da porteira”, basicamente a pesquisa agronômica, 

para tratar a questão do agronegócio no sentido amplo e com todas as 

ligações das cadeias produtivas. Com a modernização do setor no Brasil, a 

editoria de rural passou a ganhar força se tornando mais tarde uma editoria 

autônoma e com faturamento próprio.  Esse jornalismo centrado na divulgação 

da pesquisa agropecuária existe há mais de um século no Brasil, ressaltando-

se a contribuição pioneira de alguns veículos, como Balde Branco e A Lavoura, 

suplemento agrícola do jornal O Estado de S. Paulo, o programa Globo Rural e 

a revista também de mesmo nome da editora Globo.   

 Existem também outros canais de televisão que, além do Canal Rural, 

praticam jornalismo voltado para as notícias do mundo rural como é o caso do 

Canal do Boi e Canal Terra Viva (do grupo Bandeirantes) (JORNALISMO 

CIENTÍFICO, 2008).  A relação da televisão, surgida no Brasil nos anos 50, 

com a temática rural inicia-se a partir dos anos 60. Tudo isso em decorrência 

da modernização do campo, da existência de um mercado consumidor de 

informações, um mercado de anunciantes e da expansão da televisão para 

todo o país. Em 1996, essa relação se consolida com a criação do primeiro 

canal com programação totalmente dedicada a essa temática. O Canal Rural 

foi o primeiro canal e, por um ano, o único dedicado inteiramente à temática 

rural.  Ao longo de 12 anos, o Canal Rural vem construindo sua credibilidade 

junto aos players do agronegócio. 

 Considera-se que o uso da informação dos meios de comunicação pode 

melhorar o nível de conhecimento do público e contribuir para o 

desenvolvimento do seu trabalho. Portanto o papel que o jornalismo 

especializado para o meio rural exerce é tão importante quanto à contribuição 

que o agronegócio tem para o desenvolvimento do país. No estudo “Da 

pesquisa à tomada de decisões na fazenda”, Ivo Martins Cézar comenta a 

importância da informação para o trabalho do profissional do agronegócio.  

Os produtores rurais estão cada vez mais dependentes de 
informação e tecnologia para tomarem decisões que atendam as 

suas necessidades de produção e satisfaçam novas demandas da 
sociedade. Questões ambientais e mudanças políticas, 
econômicas, sociais e exigências do consumidor surgem como 
forças no desenvolvimento rural contrastando com a dominância 
de abastecimento de mercado que estimulou a produção agrícola 
e a ‘revolução verde’ no passado. (CÉZAR, 2001). 
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 Para entender a dinâmica dos trabalhadores do setor rural na busca por 

informação que subsidie suas atividades econômicas, Ana Paula da Silva 

(2005) estudou os meios de comunicação mais utilizados e considerados 

confiáveis pelos agentes do agronegócio. No citado estudo, a internet lidera 

com vantagem sobre a comunicação pessoal, segunda colocada no ranking 

dos meios mais utilizados na busca por informação agropecuária; e a TV 

supera o rádio e também os jornais regionais, ficando apenas atrás da 

internet, tanto no quesito meio mais utilizado quanto o de maior confiança. 

Quando a pergunta enfoca o canal de que “mais gosta”, a TV passa à frente 

também dos boletins de entidades de classe ou cooperativas. 

 Silva (2005) considera que as trocas de informações primárias com 

membros do próprio meio são necessárias, mas ao mesmo tempo insuficientes 

para subsidiar as decisões. Para ela “a exemplo de todas as áreas do 

conhecimento, no agronegócio, integração é palavra de ordem. Neste caso, 

integração de meios formais – diversos – e informal de comunicação na busca 

por dados e análises que orientem as ações”.  

 

O Grupo RBS, o Canal Rural e o telejornal Rural Notícias 

 O Canal Rural pertence à estrutura do Grupo RBS, maior complexo 

empresarial multimídia do sul do país, fundado por Maurício Sirotsky Sobrinho 

em 1957, em Porto Alegre, quando o empresário tornou-se sócio da rádio 

gaúcha. Em 1962 é inaugurada a TV Gaúcha. Em 1967, o grupo se ligou à 

Rede Globo e atualmente retransmite a programação da emissora, mas 

também tem programação própria. Em 1970 o jornal Zero Hora é adquirido 

pela RBS e em 1976 é inaugurado o escritório do grupo em Brasília (GRUPO 

RBS, 2008). 

 O Grupo RBS atualmente conta com 18 emissoras de TV aberta, duas 

emissoras de TV comunitária (TVCOM), 26 emissoras de rádio, oito jornais, 

dois portais na internet, uma editora, uma gravadora, e também uma empresa 

de logística, marketing: a Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho, além do Canal 

Rural. Inicialmente o canal pertencia aos grupos Rede Brasil Sul de 

Telecomunicações – Grupo RBS - e Rede Globo, e era disponibilizado através 

de parabólica aberta, para todo o país.  Após alguns meses de transmissões, a 

parceria foi rompida e o veículo passou a ser de propriedade exclusiva do 

Grupo RBS, tendo o sinal codificado (FELIPPI, 2000). 

  A primeira transmissão ocorreu no dia 6 de novembro de 1996 e 

atualmente o Canal Rural está disponível para os assinantes de TV a cabo e 

parabólica pagas, respectivamente pelos sistemas Net (canal 35), Sky (canal 

26) ou pela parabólica, freqüência 4171 MHz Banda L 0980 MHz, polarização 

horizontal, Brasil Sat B4 (70 w), além de poder ser assistido pelo site. Oferece 

18 horas de programação diária, com cobertura nacional. Possui estúdios em 

Porto Alegre, São Paulo e Brasília além de escritórios em Campo Grande (MS), 

Uberaba (MG), Londrina (PR) e Ribeirão Preto (SP).  
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 A programação do Canal Rural segue as linhas de informação e 

entretenimento, com enfoque para a temática rural. Em 2008 o canal ganhou 

novos programas de debates e entrevistas contribuindo ainda mais para a 

formação crítica do produtor rural. O canal possui também um subproduto, o 

site www.canalrural.com.br, onde são colocadas as matérias e entrevistas, 

informações sobre a programação, enquetes interativas, fotos, informações do 

mercado, previsão do tempo, dentre outros assuntos.  

 De acordo com Cézar Freitas, diretor responsável pelo Canal Rural, o 

canal é um grande programa de notícias e informação dedicado ao trabalhador 

do campo ou a quem tem interesse no agronegócio.   

A gente não fala sobre o agronegócio, a gente fala para o 

agronegócio. Começamos de manhã cedo falando para um grupo 

mais heterogêneo, então, as informações são mais gerais, passa 

por alguma informação de técnica rural dedicado aos produtores 

que não têm acesso à assistência técnica. Durante a manhã a 

gente se dedica àquelas pessoas que tomam decisão, então é 

uma cobertura econômica. Esse mesmo viés se repete à tarde: 

as discussões são mais amplas, genéricas, políticas porque dali 

pode atender a todos. E logicamente no fim do dia a gente 

retoma todos os assuntos do dia em um telejornal (FREITAS, 

2008). 

 O Canal se propõe a prestar serviço, dar informação para que o agente 

do agronegócio possa tomar decisões a partir da escolha da melhor técnica ou 

opção para fazer investimento no negócio (FREITAS, 2008).  

Esse setor espetacular, que por muito tempo foi entendido 
como a parte menos sofisticada da sociedade, na verdade, é a 
grande locomotiva de desenvolvimento desse país e que 
logicamente precisa de discussão, precisa de informação. Nós 
pretendemos ser esse canal que liga opiniões diferentes, que 
liga os segmentos às novidades do setor e que pode trazer aí 
um debate que pode melhorar de alguma maneira esse que é o 
setor que mais cresce no país (FREITAS, 2008). 

 

 Em abril de 2008 o Canal Rural foi considerado o veículo do ano pela 

Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócios (ABMR&A), entidade 

que reúne as principais indústrias de produção e distribuição de insumos e 

máquinas agrícolas, agências de propaganda, institutos de pesquisa e 

profissionais do setor. A premiação foi feita durante a XV mostra de 

Comunicação em Marketing Rural e Agronegócios (CANAL RURAL, 2008). 

 O telejornal Rural Notícias é considerado um dos principais programas 

do Canal Rural pelo fato de ter que, ao final do dia, organizar os principais 

fatos econômicos, sociais e políticos que repercutem no agronegócio e que 

foram ao longo do dia repassados ao produtor por meio da programação do 

canal. Diferentemente de um telejornal de uma emissora comum, o Rural 

Notícias “não é um ser isolado, ele tem que resumir as notícias do dia, 

acrescentar, tem que ter uma visão diferente” (FREITAS, 2008). O objetivo é 

http://www.canalrural.com.br/
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servir como fonte de informação para o produtor rural que não encontra nos 

meios de comunicação tradicionais a informação completa sobre as decisões e 

acontecimentos que afetam o setor. 

O Rural Notícias procura ver o interesse desse público e 
satisfazê-lo de uma maneira que ele só pode encontrar aqui. 
Então nós trazemos as informações sobre bolsa de valores, 
sobre mercado, mas isso com uma visão de quem tem 
investimento cruzado ou que passa de uma maneira pelo 
agronegócio preservando logicamente as diferenças culturais 
(FREITAS, 2008). 

  

 No ar desde 1996, inicialmente com o nome Notícias, o jornal é 

apresentado em cadeia dos estúdios de Porto Alegre e Brasília. Como a 

amostragem desta pesquisa é de 2008 os apresentadores são respectivamente 

os jornalistas Irineu Guarnier Filho e Ana Rita Assumpção. O Rural Notícias 

tem duração de 50 minutos e vai ao ar de segunda a sexta-feira às 19h. O 

telejornal é feito para o público ligado ao agronegócio já que os principais 

fatos noticiados são relacionados à economia, política agrícola e meio 

ambiente (CANAL RURAL, 2008). O telejornal é dividido em quatro blocos. O 

primeiro tem em média 12 minutos e traz as principais notícias do dia sobre o 

setor rural. Sempre após a escalada (manchetes) de abertura do programa, o 

apresentador em Porto Alegre abre com três notas, em média tempo total de 

40 segundos, sobre fatos que foram destaques no mundo, independente de 

terem relações ou não com o meio rural.  Em seguida abre-se com a principal 

notícia do agronegócio e o jornal começa com a interação entre o 

apresentador de Porto Alegre e a apresentadora em Brasília.  

 Além de ser o grande responsável por levar ao produtor o resumo das 

informações que o Canal Rural recolheu naquele dia o Rural Notícias traz 

também a visão por trás do fato noticiado. O telejornal se propõe a colocar 

contexto na informação repassada levando ao produtor a informação explicada 

através de seus comentaristas (FREITAS, 2008). Há uma repórter no 

Congresso Nacional que entrevista ao vivo um político ou especialista para 

analisar e comentar o principal fato do dia a respeito do setor.  E a jornalista 

Carolina Bahia faz comentários, direto do estúdio em Brasília.   

 O segundo bloco tem em média dez minutos trazendo notícias e 

comentários ligados à economia. O Canal Rural tem repórter fixo na Bolsa de 

Mercadorias e Futuros (BMF), em São Paulo, que leva ao produtor informações 

sobre o fechamento do mercado agrícola. Informações relevantes a respeito 

de preços das commoditties agrícolas, dólar, investimentos, etc. O 

comentarista Miguel Daoud, dos estúdios de São Paulo, faz análises sobre o 

cenário e as notícias de economia. Além disso, há uma parceria entre o Canal 

Rural e Agência Safras & Mercados, de Porto Alegre, onde um repórter leva ao 

produtor a informação sobre os preços dos grãos no mercado brasileiro.   

 Os dois últimos blocos são menores e têm em média sete minutos cada 

um. Em um quadro chamado Agrocapitais o apresentador lê o que vai ser 
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destaque do dia seguinte nos principais jornais das cidades que têm relação 

com o noticiário agrícola. A meteorologia, essencial para que o produtor rural 

se informe a respeito das condições do tempo em sua região, é dada em dois 

momentos por um meteorologista do Canal Rural.   

 Além disso, é feita uma enquete onde o produtor pode participar via 

mensagem de texto enviada pelo celular ou então pelo site do Canal Rural. É 

feita uma pergunta por dia sempre querendo saber a opinião do produtor a 

respeito de um assunto do momento no mundo rural. 

 O Rural Notícias é considerado um telejornal nacional, ou seja, procura 

trazer notícias relacionadas a  acontecimentos que atinjam produtores rurais 

de todos os estados e do Distrito Federal. Como o Canal Rural não tem 

equipes acompanhando o dia-a-dia do Brasil inteiro o foco de cobertura são os 

dois principais pólos do Brasil: São Paulo e Brasília. São Paulo por ser a capital 

econômica de onde as decisões têm repercussão no processo de produção do 

setor agrícola e pecuário. A capital federal, por ser de onde saem decisões que 

vão repercutir econômica e politicamente em todo o processo do agronegócio 

(FREITAS, 2008).  

 

Caminho Metodológico 

 Antes de ouvir os produtores consumidores de informação do Rural 

Notícias, escolheu-se, para servir de amostra sobre o perfil e o conteúdo do 

telejornal, o período de uma semana (de segunda a sexta-feira), 

compreendido entre 3 e 7 de março de 2008. Podem ser feitas algumas 

constatações, com base nas manchetes e nas matérias veiculadas, durante a 

semana escolhida para servir de amostragem para a pesquisa, e também com 

base no acompanhamento do trabalho interno de produção: 

 A maior parte das matérias é feita em Brasília e em São Paulo. As 

matérias da semana analisada feitas na capital federal dizem respeito à 

renegociação de dívidas agrícolas (de interesse de grande parte dos 

produtores do país), estimativa de produção agrícola do país na safra 

2007/2008 (importante para todos os agricultores), embargo europeu à 

carne brasileira (interesse dos estados produtores que exportam para o 

bloco), saldo da balança comercial do agronegócio, além de decisões de 

governo com relação ao meio ambiente, políticas para agricultoras e 

discussão a respeito da compra de terras por grupos estrangeiros. Ou 

seja, o valor notícia atribuído aos acontecimentos em Brasília diz 

respeito a decisões de governo que influenciam o trabalho dos 

agricultores de todo o país.  

 O estado de São Paulo é considerado o principal pólo agrícola e 

econômico do país. Foram destaques matérias a respeito do 

crescimento da internacionalização de frigoríficos, meio ambiente, 

produção de cana-de-açúcar e novas tecnologias.  

 O assunto principal da semana foi  pecuária principalmente pela visita 

(e os acontecimentos decorrentes dela) de técnicos europeus ao Brasil 
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para vistoriar as fazendas aptas a exportar carne para o bloco.  Com 

isso Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, estados com significativa 

produção pecuária, também tiveram participação com matérias sobre 

esse assunto.  O último estado também enviou matérias sobre o baixo 

preço pago ao produtor de leite e os prejuízos em decorrência das 

chuvas no estado.  

 Para a cobertura de simpósio sobre café na Bahia deslocou-se repórter 

de São Paulo já que o Canal Rural não possui sucursal nesse estado.  

 O Rio Grande do Sul teve participação com matérias mais ligadas ao 

consumidor final de produtos agrícolas. Foi noticiado o aumento do 

preço da farinha de trigo e o reflexo no preço do pão, além da 

diminuição do preço do peixe. Repercutiu também a polêmica da 

compra de terras brasileiras por estrangeiros.  

 O último bloco do programa geralmente é fechado com uma matéria 

mais ‘leve’ como exposições, seminários, parcerias. Na semana 

analisada foi ao ar uma série especial sobre a transposição do rio São 

Francisco, feita por um repórter de Porto Alegre que veio a Brasília 

entrevistar representantes do governo e depois foi ao Nordeste 

acompanhar as obras e fechar as matérias.   

 Predominam as fontes oficiais principalmente do governo federal e 

parlamentares. Também são constantes as entrevistas com técnicos do 

setor, agricultores, empresários ligados ao agronegócio, lideranças 

sindicais e de associações e consumidores.    

 

Descrição  

 A metodologia usada na pesquisa quantitativa é a aplicação de 

questionário semi-estruturado já que o objetivo é saber qual a percepção do 

entrevistado sobre o telejornal Rural Notícias a partir de pesquisa de opinião. 

Como o Rural Notícias também não possuiu uma medição de audiência dentro 

do Distrito Federal esse tipo de entrevista será útil para que se consiga medir 

de que forma esse produtor rural utiliza o telejornal como fonte de informação 

sobre o agronegócio.  

 O questionário possui 20 perguntas das quais 16 são fechadas e quatro 

abertas. Segundo Ana Lúcia Novelli (2005, p.172) as questões abertas 

possibilitam conhecer de forma mais profunda e espontânea a opinião do 

entrevistado sobre o assunto em questão, permitindo dessa forma maior 

variedade de respostas. Porém a autora afirma que, com esse tipo de 

questionário, é freqüente a obtenção de respostas irrelevantes ou repetidas, 

pois depende da capacidade do entrevistado de saber expressar sua opinião 

sobre o tema. Para que possa ser possível a análise quantitativa das 

respostas, as respostas às perguntas abertas foram categorizadas. 

 As perguntas fechadas ajudam a comparar melhor as respostas dos 

entrevistados já que apresentam uma lista prévia de opções (NOVELLI, 2005, 

p.173). A autora afirma que uma característica negativa desse tipo de 
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pergunta é o fato de que a lista de respostas apresentadas ao entrevistado 

pode não corresponder à totalidade das alternativas e, conseqüentemente, ele 

pode não ter como expressar sua opinião. Dessa forma, no questionário 

elaborado para essa pesquisa foi colocada a opção – outros -, em algumas 

perguntas, para que o produtor pudesse dar a sua opinião sem ser prejudicado 

pela formatação do questionário.  A autora afirma, porém, que esse tipo de 

alternativa não deve ser padrão em todas as perguntas pois dessa forma a 

questão se tornaria aberta (NOVELLI, 2005, p.174). 

  Para essa pesquisa foi elaborado inicialmente um pré-teste, aplicado 

por telefone com um produtor rural. O objetivo do pré-teste foi saber se o 

questionário elaborado estaria de acordo com os objetivos da pesquisa e se 

seria de fácil entendimento.  Após a aplicação do pré-teste e de se observar 

que estava um pouco longo, houve uma reformulação do questionário onde 

duas perguntas foram reformuladas e uma nova incluída.  

 Escolheu-se a amostra por conveniência já que o objetivo não é mostrar 

quantidade, mas sim representação. Do universo de produtores rurais do 

Distrito Federal, a amostra se circunscreveu a produtores rurais sindicalizados 

no Sindicato Rural do Distrito Federal. Os entrevistados foram escolhidos 

aleatoriamente.  

 

Coleta de Dados 

 O questionário final contém 20 perguntas entre abertas e fechadas que 

foram tabuladas para permitir a compreensão dos resultados da pesquisa. Ao 

todo foram aplicados oito questionários. Ao final da pesquisa um questionário 

foi descartado já que se tratava de um produtor de insumos agrícolas que não 

era sindicalizado, portanto não fazia parte da amostra escolhida para essa 

pesquisa. Dessa forma, o total de questionários analisados foram sete.  

 Os dois primeiros questionários foram aplicados presencialmente no dia 

27 de março de 2008 na casa de um produtor rural em Brasília. Pela 

dificuldade no contato com os produtores pelo telefone e por julgar que os 

questionários seriam mais bem aplicados se presencialmente, o restante foi 

aplicado no dia 12 de abril de 2008 durante a Agrobrasília, feira tecnológica 

realizada dos dias 10 a 12 de abril no Parque Tecnológico Ivaldo Cenci, na 

área do Plano de Assentamento Dirigido do Distrito Federal (PAD-DF). Foram 

aplicados na feira tecnológica seis questionários, entre eles o que 

posteriormente foi descartado porque o entrevistado não faz parte da amostra 

escolhida para a pesquisa.  

Para a coleta dos dados, a aplicação presencial permite a possibilidade 

de explicação de perguntas complexas e uma maior cooperação do 

entrevistado devido a procedimentos de aproximação e obtenção de respostas 

por escrito (NOVELLI, 2005, p.166). Tomando o enunciado acima como 

premissa, pode-se perceber uma dificuldade dos produtores em ligar o nome 

Rural Notícias ao telejornal noturno do Canal Rural. A pesquisadora em 

algumas ocasiões precisou relembrar o horário do programa e o nome dos 
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apresentadores. Também foi observado que outros produtores assistiam a 

outros programas do Canal Rural e não ao Rural Notícias e que alguns 

confundiam o canal com o programa Globo Rural da TV Globo. Percebeu-se 

também que muitos produtores ainda não sabem que possuem um telejornal 

especializado oferecendo notícias que podem ajudar no desenvolvimento do 

trabalho como produtor rural.  

 

Análise dos dados coletados 

 Do total de sete questionários aplicados, quatro (57%) são produtores 

de grãos (milho, soja, feijão) e três (43%) são pecuaristas (avicultura, 

bovinocultura, ovinocultura). Em média, esses produtores estão trabalhando 

com a atividade no Distrito Federal há 26,8 anos.  
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 Para acessar o Canal Rural o produtor deve ter TV por assinatura (Net 

ou Sky) ou antena Parabólica. Três entrevistados disseram assistir o Canal 

Rural pela Net (43%), três por antena parabólica (43%) e um pela Sky (14%).  
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 Foi perguntado se o produtor ainda estava assistindo ao programa, pois 

ele poderia ter deixado de assistir por outros fatores como falta de interesse, 

falta de tempo ou horário não adequado. Os sete entrevistados responderam 

ainda estarem assistindo o programa.  

 Cinco produtores (71%) responderam que consideram assistir ao Rural 

Notícias, que vai ao ar cinco dias por semana, sempre ou muitas vezes. Dois 

consideram assistir às vezes (29%). Nenhum respondeu a opção “raramente”.  

       

Freqüência

71%

29%
0%

Sempre / Muitas vezes

Às vezes

Poucas vezes / Raramente

 

 O Rural Notícias está na programação desde a estréia do Canal Rural 

em 1996 e quatro produtores (57%) responderam assistir ao programa há 

três anos ou mais. Dois responderam assistir há dois anos (29%) e um há 

menos de um ano (14%). Em março de 2007, o programa sofreu modificações 

e passou a se chamar Rural Notícias (anteriormente era Notícias), juntamente 

com outras reformulações na programação do Canal Rural.  
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 Seis entrevistados (86%) responderam ter conhecido o programa a 

partir da própria programação do Canal Rural e apenas um (14%) por 

indicação de amigos. 
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Do total de sete entrevistados, quatro (57%) responderam assistir ao 

Rural Notícias acompanhado da família e três (43%) assistem sozinhos. 

        

Como assiste
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 O programa tem duração de 50 minutos e cinco produtores (71%) 

afirmam assistir a todo o telejornal. Dois produtores (29%) escolheram a 

opção “outros”, e como a pergunta era aberta um deles afirmou que assiste 

apenas o primeiro e segundo blocos e o outro respondeu que “nem sempre 

assiste a todo o telejornal”. 
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Cinco entrevistados consideram bom o horário das 19h para o 

programa. Dois acham que o horário é ótimo.  Nenhum produtor respondeu à 

opção “ruim” ou “indiferente”. 
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Para quatro produtores (57%) o Rural Notícias pode ser considerado a 

principal fonte de informação sobre o agronegócio. Três entrevistados (43%) 

não consideram a principal, mas sim uma fonte complementar.  

       

Principal Fonte

57%

43% Sim

Não

 

 Ao responder o que falta para que o Rural Notícias seja a principal fonte 

de informação os três produtores que marcaram “não” nessa questão 

disseram que não é por falta de conteúdo, mas sim porque existem também 

outras fontes que servem como complemento umas às outras.  Um dos 

produtores respondeu que confia nas informações, mas, por ser considerado 

por ele um meio de comunicação complementar, outros sistemas de notícias 

são procurados para confirmar o que foi passado. Dos sete entrevistados, 

todos recomendariam o programa a algum outro produtor que quisesse se 

informar sobre as notícias do agronegócio. 

 Os principais fatores que dão credibilidade ao telejornal, segundo os 

sete produtores entrevistados estão listados abaixo, não por ordem de 

importância já que isso não foi perguntado a eles.  

 Por ser um programa do Canal Rural.  

 Pela credibilidade dos comentaristas que fazem parte do 

telejornal; 

 Pela elaboração das informações de mercado na Bolsa de 

Mercadorias e Futuros (BMF) e Agência Safras; 

 Pelas fontes (pessoas e instituições) entrevistadas que entendem 

dos assuntos do agronegócio; 

 O acompanhamento imediato dos acontecimentos que dizem 

respeito ao setor; 

 Por ser um programa especializado em notícias do agronegócio, o 

que o torna mais confiável; e 

 Pela transparência e isenção na relação com os fatos. 

 

 Foram perguntados aos produtores quais outros meios de comunicação 

eles utilizam para buscar informações sobre o agronegócio. Essa pergunta foi 

aberta e os produtores puderam escolher mais de um veículo como resposta.  

As revistas especializadas foram as mais citadas, do total de sete 

entrevistados seis (85,71%) afirmaram buscar informações através desse 

veículo. A internet foi apontada por cinco produtores (71,43%), dois afirmam 
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buscar informações sobre o agronegócio em jornais (28,57%) e a opção 

“outro programa de televisão” foi citada por quatro entrevistados (57,14%).   

      

Outros Meios
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57,14
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 Os temas que mais interessam aos produtores são os seguintes: 

 Informações a respeito dos preços das commoditties no mercado 

nacional e internacional (Coluna A do gráfico), apontada por seis 

produtores. 

 Comentários de economia (Coluna B), citado por cinco 

produtores. 

 Meteorologia (C), cinco entrevistados apontaram esse tema. 

  Matérias sobre novas tecnologias (D), dois entrevistados. 

  Notas sobre outros países (E), matérias de política (F), meio 

ambiente (G) e matérias sobre a atividade agropecuária em 

outros estados (H), um produtor cada. 

 Nenhum dos produtores mostrou interesse pelos comentários de 

política (I) nem escolheram a opção “todos” (J) ou “outros” (L). 
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Legenda: Preços (A); Comentários Economia (B); Meteorologia (C); Novas Tecnologias 
(D); Notas Mundo (E); Matérias sobre Política (F); Matérias sobre Meio Ambiente (G); Atividade 
agropecuária em outros estados (H); Comentários Política (I); Todos (J); Outros (L). 

 

 Aos produtores foi perguntado de que forma eles lidavam com a 

informação após assistir ao Rural Notícias em uma questão aberta em que 
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podiam ser assinaladas mais de uma alternativa. Seis produtores afirmaram 

conversar sobre as notícias do agronegócio com amigos e familiares. Dois 

produtores disseram conversar sobre o conteúdo do programa e suas opiniões 

pessoais com outros produtores rurais. Um disse refletir sobre a relação das 

notícias com o seu trabalho como produtor e todos os entrevistados afirmaram 

aproveitar as informações na sua prática como produtor rural.  

 Todos os sete produtores rurais afirmam que houve melhora na relação 

com a atividade desenvolvida após assistir ao Rural Notícias. Eles apontaram 

três aspectos dessa relação:  

 Melhora na competitividade por obter informações sobre preços 

no mercado em tempo real; 

 Conhecimento sobre clima para ajudar nas decisões sobre 

plantio; e 

 Conhecimento sobre os acontecimentos que envolvem o setor o 

que permite mais consciência sobre o próprio trabalho como 

produtor. 

 De acordo com um dos entrevistados, as informações do telejornal 

tornam possível “questionar a cotação e fazer pressão nos agentes de compra, 

pois o produtor tem conhecimento sobre os preços e parâmetros do mercado.” 

 Nenhum dos entrevistados interage com o programa seja na forma de 

e-mail, seja respondendo à enquete que é divulgada pelo telejornal (pode ser 

respondida pelo site ou via mensagem de celular) ou expressando idéias e 

opiniões em grupos de discussão pela internet. O questionário não perguntou 

o motivo do produtor rural não interagir com o programa.  

 

Discussão dos resultados 

 O jornalismo especializado tem como base um público alvo, um 

espectador específico para o qual as informações são produzidas e 

trabalhadas. No caso do Jornalismo de Agronegócio a informação passada pela 

mídia faz parte do universo de tomada de decisões do produtor, sua 

sobrevivência no mercado e sua competitividade na atividade que 

desempenha. 

 O produtor rural é sim um consumidor de informação. É falsa a antiga 

idéia de que a roça era um lugar exclusivamente habitado pelo atraso. Hoje, o 

produtor rural é parte de uma cadeia chamada agronegócio, o encadeamento 

dos laços econômicos da agropecuária com seus fornecedores, clientes e o 

consumidor final.  É o maior negócio do país e, como em qualquer outro, o 

produtor deve estar bem informado do que acontece no setor para que saiba 

tomar suas decisões corretamente garantindo assim o sucesso da sua 

produção.  

 Mesmo sendo esta pesquisa baseada em amostra por conveniência, 

percebeu-se que o produtor rural do Distrito Federal (i) que tem acesso ao 

Canal Rural e (ii) que assiste ao Rural Notícias o faz corriqueiramente. O 

telejornal é parte de sua rotina diária. Ele é um consumidor ativo e fiel que 



 

 

Rural Notícias como fonte de informação do produtor rural do Distrito Federal                                      16                                          
 

 
            

 

leva o telejornal para o mundo de sua comunicação interpessoal entre amigos 

e familiares. O telejornal é o complemento ao final do dia que o deixa a par 

dos acontecimentos do agronegócio e que tem relação com a sua atividade. 

Isso fica claro com a informação de que 70% dos entrevistados consideram 

assistir sempre ou muitas vezes, a maioria deles (57%) há mais de três anos. 

A evolução e o aperfeiçoamento que o telejornal vem sofrendo, com a 

contratação de novos profissionais e ampliação de suas praças desde março 

de 2007, fazem com que os produtores que já assistiam há mais de três anos 

(57%) continuassem fiéis à programação do Canal percebendo também as 

evoluções que sofreu nos últimos tempos.  

  Para o produtor que trabalha na lavoura, o horário das 19h é bom, pois 

pode ser considerado o “fim do expediente”, quando ele volta para casa para 

descansar. Alguns afirmaram que no período em que vigora o horário de verão 

algumas vezes fica mais difícil de o produtor assistir porque nesse horário 

ainda está sol e, portanto, o trabalho no campo se entende um pouco mais.   

 Dentro da programação do Canal outros programas têm forte influência 

e importância para o produtor rural. Ao assistir a esses programas, ele 

conhece a grade de programação, como demonstra o resultado da pesquisa: 

86% afirmaram que tiveram conhecimento do telejornal Rural Notícias pela 

programação do Canal Rural. Fica claro que a audiência dos programas é 

alimentada pela própria programação do canal.   

 Outro aspecto e que demonstra que o produtor acompanha todo o 

noticiário é que 71% afirmaram assistir do começo ao fim. Isso se deve à 

seqüência dos assuntos que são colocados de forma a abranger todo o 

telejornal, começando com as notícias mais quentes, passando por economia e 

mais ao final meteorologia e reportagens consideradas leves ou especiais. 

 Com as possibilidades de busca de informação que a cada dia 

aumentam com o surgimento de novas mídias especializadas, ficou claro que o 

produtor é um consumidor potencial dos produtos de jornalismo especializado. 

É um consumidor ativo do uso dos noticiários: 85% afirmaram usar as revistas 

especializadas na busca por informação já que elas trazem assuntos diretos 

sobre a atividade específica de cada um. 

  A internet faz parte também da busca de informação do produtor rural 

principalmente por ser um meio em tempo real onde as cotações e preços do 

mercado são atualizados imediatamente. Porém, o acesso à internet é limitado 

apenas aos produtores que têm residência na cidade ou então que tenham 

acesso à rede nas fazendas.  

A televisão, já apontada na pesquisa de Ana Paula Silva (2001) como o 

segundo meio mais confiável pelos agentes do agronegócio, aparece na 

citação de 57,14% dos produtores. Percebe-se com isso que além de 

buscarem informação no Rural Notícias, os produtores fazem uso de outros 

meios de comunicação.  O que demonstra que as fontes não são excludentes, 

mas sim, complementares. O produtor busca confirmação em diversas fontes 
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e em diversos meios, como demonstrou a pesquisa: (i) revistas – 85%; (ii) 

internet – 71%; (iii) outro programa de TV – 57%; e (iv) jornais – 28%. 

 Ao mostrarem interesse principalmente por notícias e informação a 

respeito dos preços de comercialização, fica claro que o uso que faz do 

telejornal está ligado diretamente ao rendimento do seu trabalho. Apesar disso 

mostraram pouco interesse pelas matérias de política e comentários de 

política, apesar de as decisões do governo influenciarem diretamente no setor 

agropecuário. As questões políticas acabam sendo tratadas nos comentários 

de economia.  

 Por outro lado, essa absorção das informações para o trabalho diário 

não é repassada ao Canal Rural. Ao não interagir com o programa seja da 

forma como o canal oferece (via internet ou telefone) ou outra escolhida pela 

audiência, o produtor não dá o feedback que o telejornal espera para 

incrementar sua produção  noticiosa.  

 Ao afirmarem que um dos motivos da credibilidade do Rural Notícias é 

por ser ele um programa do Canal Rural, demonstra a solidez da relação do 

canal com o produtor ao longo dos 12 anos de existência. Outras 

características apontadas foram a maneira como os temas ligados ao 

agronegócio são abordados, as fontes ouvidas que são sempre ligadas ao 

setor ou então autoridades do governo fazendo com que a informação parta 

de quem tem conhecimento ou poder de decisão. A confiança se confirma ao 

ser dito por todos os entrevistados que eles indicariam o Rural Notícias a outro 

produtor que quisesse se informar sobre as notícias do agronegócio.  

 Ainda sobre hábitos de consumo de telejornal, 57% dos produtores 

apontam que o consumo coletivo é importante, pois abre espaço para a 

comunicação interpessoal, assim como dentro da família. Mesmo para os que 

assistem sozinhos ao telejornal (43%), a interação com outros produtores a 

partir do noticiário é apontada pela pesquisa. O que significa que o noticiário é 

parte da agenda do produtor.  

Ao afirmarem que aproveitam na prática, como produtor rural, a 

informação que recebem, o Rural Notícias consegue levar a sua audiência 

conteúdo de interesse dela e que de outro se passa a ter accountability sobre 

a produção e sobre a autoria de seu noticiário. Ficou claro que as informações 

são necessárias já que todos afirmaram perceber mudanças na relação com a 

atividade após assistir continuadamente ao Rural Notícias seja na forma de 

busca por novas tecnologias para a produção, seja a de buscar informações 

sobre preços para comercialização.  

Esse resultado evidencia o que Ivo César (2001) aponta, ao dizer que, 

no novo contexto de preocupações ambientais, mudanças políticas, 

econômicas e sociais, a tomada de decisão dos produtores rurais se torna 

muito mais complexa e com isso os meios de comunicação exercem papel 

importante pelo repasse de informações, aspecto estrutural do jornalismo 

especializado. Em detalhe, vale ressaltar que a autora Ana Paula Silva (2005) 

cita a complementação das informações pelos diversos veículos como parte do 
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hábito de consumo de profissionais que buscam repertório formado pelo 

conjunto dos meios que exercem funções complementares entre si como 

internet, televisão, revista, jornal.  

 

Conclusão e recomendações 

 Os produtores rurais do Distrito Federal entrevistados pela 

pesquisa são consumidores ativos de informação noticiosa do telejornal Rural 

Notícias, demonstrando fidelidade ao programa e aproveitando as informações 

no aperfeiçoamento de seu trabalho no campo. Esse produtor rural também 

conversa sobre o noticiário com seus familiares e outros produtores realizando 

um consumo coletivo das notícias. Há, com isso, a troca de informações por 

meio de relações interpessoais tão presentes e importantes entre agentes do 

mesmo setor para troca de novas idéias e práticas de trabalho.  

Com isso, aumenta a responsabilidade do veículo de comunicação de 

levar ao produtor informações corretas a respeito do agronegócio uma vez que 

acompanha os acontecimentos relacionados ao seu trabalho e busca 

aperfeiçoá-lo através das informações que lhe são repassadas, além de utilizar 

as informações para decisões sobre atividades agropecuárias. As pautas do 

telejornal estão de acordo com o interesse do produtor que mostrou maior 

procura pelas informações sobre preços de comercialização e meteorologia, 

assuntos que influenciam diretamente o rendimento de sua atividade e 

também sobre a economia política do agronegócio. Entretanto, questões sobre 

política partidária não mereceram registro por parte entrevistados. 

 Para os produtores rurais entrevistados, o Rural Notícias é uma fonte de 

informação complementar a outros veículos como revistas, jornais e internet 

na busca por informações agropecuárias, sendo os veículos não excludentes, 

complementares e nenhum deles mais importante que o outro. Para formatar 

o repertório e apoiar a tomada de decisão, o produtor rural buscar diversas e 

múltiplas fontes de informação. No entanto, ao mesmo tempo em que esse 

produtor é um consumidor ativo, ele não interage com a emissora por 

intermédio dos canais por ela disponibilizados. Dessa forma não há o feedback 

que o Canal Rural consideraria importante para continuar aperfeiçoando seus 

produtos.  Essa pesquisa não perguntou o motivo de o produtor/entrevistado 

não interagir e fica aqui a lacuna para que se discuta em outra pesquisa o 

motivo de ele não utilizar os canais (internet, telefone) que lhe são oferecidos.  

 A pesquisa tem o mérito de colaborar, principalmente, com dados 

inéditos sobre a relação dos produtores rurais do Distrito Federal com o 

telejornal Rural Notícias do Canal Rural (Grupo RBS) ao buscar informações 

relacionadas aos hábitos de consumo noticioso. Também colabora para o 

aperfeiçoamento técnico e das práticas de produção de Jornalismo do 

Agronegócio por parte dos profissionais jornalistas que fazem o Rural Notícias.  

 Há, no entanto, uma lacuna que precisa ser preenchida e que, por isso, 

pode ser tema de futura pesquisa: as motivações que levam o produtor rural 
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do Distrito Federal (consumidor ativo das informações noticiosas do Rural 

Notícias) a não interagir com o telejornal: seja por meio do site seja por meio 

de mensagem de celular para responder à enquete do dia. É importante tratar 

desse assunto já que permite ao canal ter retorno sobre os produtos e, com 

isso, aperfeiçoar cada vez mais o conteúdo e levar ao produtor informações 

que sejam realmente do interesse dele.  

A conclusão permite afirmar que os objetivos da pesquisa foram 

alcançados, pois verificou-se que os produtores rurais do Distrito Federal, que 

assistem o telejornal Rural Notícias, utilizam-no enquanto informação 

jornalística para subsidiar suas atividades no agronegócio.  Também ficaram 

conhecidas: (i) as necessidades de informação e assuntos que mais 

interessam ao produtor do Distrito Federal; (ii) a forma como o produtor 

interage com o programa e (iii) em que situação ele o utiliza como informação 

para o trabalho como produtor rural.  Em outras palavras, desvendou-se a 

relação entre os produtores rurais do Distrito Federal e o telejornal Rural 

Notícias, Canal Rural (Grupo RBS), ainda que por amostra por conveniência.  
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