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A qualidade da informação …!?
Em recente publicação tratando dos Indicadores da 

Qualidade da Informação Jornalística me deparei com 
uma interessante definição de “qualidade jornalística”, 
justificando quase totalmente, a pobreza das informa-
ções que recebemos pela mídia em geral (escrita, falada, 
televisiva, etc). O conceito de qualidade no jornalismo é 
definido como o grau de conformidade entre as notícias 

publicadas e as expectativas da audiência, consideradas as expectativas da 
audiência em duas dimensões: dimensão privada, relativas a seus gostos, 
preferências e interesses pessoais, e dimensão pública, relativas ao interesse 
público como Valor-Notícia de Referência universal. 

É claro que a parte mais preocupante dessa definição não é a qualidade 
intrínseca da informação, mas o nível de expectativas da audiência. Tecnica-
mente, se as expectativas são baixas, qualquer abobrinha passa a ser uma 
informação de qualidade!!! Considerando o nível intelectual e cultural médio 
de nossa população, pode-se concluir, ceteris paribus, qual é o nível médio de 
qualidade de nossa informação jornalística. Isto explica claramente porque 
as vezes um país como a Bélgica fica geograficamente deslocado para as 
proximidades do México, ou porque Suíça e Suécia são um país só e outras 
aberrações comumente escutadas nos meios de comunicação. É claro que 
os gênios culturais da imprensa esportiva detêm a palma nesse mundo.  A 
mega audiência que eles têm irá depois repetir e passar para frente  - à la 
vonté (como eles falam erroneamente!)- as “inculturas” assimiladas. Infor-
mações de qualidade também não são, com certeza, aquelas fornecidas por 
algum dinossauro do mundo esportivo globesco, cuja acuidade visual é tão 
grande que consegue ser o único a ver coisas diferentes do que milhões 
de espectadores enxergam.

Pelo menos, em nossas revistas, tentamos ao máximo eliminar essas bar-
baridades (Tchê!)  e difundir informações com qualidade intrinseca garantida!

Boa leitura!

Michel A. Wankenne

anos

Nicrom Química
20 anos

Experiência em Distribuição
Trazendo soluções em Aditivos e 

Ingredientes e serviços de qualidade

Exatamente em junho de 1992 nasceu a  
Nicrom Química.  Ao longo desses 20 anos, temos 
nos destacado por nossa agilidade, confiança, as-
sistência técnica, e ampliação de nosso portfólio 
de produtos e formação técnica de nosso pessoal, 
levando até o usuário de nossos produtos e ser-
viços toda a informação de mercado e técnica a 
que temos acesso. Temos atuado nos segmentos 
food, feed, cosmético, curtume, fertilizante, domis-
sanitário, indústria química em geral.

Dispondo de área própria, oferecendo 
produtos de qualidade, apresentando inovações, 
firmes parcerias com as marcas distribuídas, 
armazenando e distribuindo com segurança, 
tudo isso com princípios morais, éticos, sociais 
e responsabilidade ambiental.

Agradecemos a todos os parceiros que par-
ticipam de nossa história, colaboradores, clientes, 
fornecedores de produtos e serviços, que com 
certeza contribuem para nosso crescimento e nos 
tem motivado a buscar sempre novas soluções e 
metas, criando assim, uma empresa sustentável. 

Parabéns à NICROM pelos seus 
primeiros 20 anos de história.

Alameda África, 166 - Pólo Empresarial Tamboré
06543-306 - Santana de Parnaíba, SP 

Tel.: (11) 4152-0444 - Fax: (11) 4152-0445
www.nicromquimica.com.br


