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No front das redações desde 1971, há um ano e qua-
tro meses Marcelo Beraba cumpre a delicada tare-
fã de ser a voz e os ouvidos dos leitores, como ombudsman da Folha
de S. Paulo. Diante da maior crise de imagem da indústria publicitá-
ria, Beraba fala sobre a cobertura feita pela imprensa, os limites cada vez mais tênues en-
tre as áreas comercial e editorial e, obviamente, o que o público pensa sobre tudo isso.

ARNALDO COMIN
FOTOS DE PUBLIUS VIRGILIUS

Meio & Mensagem — As empreiteiras envolvidas em
corrupção na era Collor são as agências de publicidade
do governo Lula?
Marcelo Beraba — Não sei se a comparação é boa ou
não. As empreiteiras tiveram um papel de abastecer
(os políticos e os partidos) diretamente com muito
dinheiro das licitações. A participação das agências
de publicidade nesses esquemas que apareceram
no governo Lula e também no PSDB em Minas, que
é o que se sabe até agora, eu acho mais sofisticada.
Não sei se em volume de recursos, mas a função
das agências na operação toda tem uma distinção,
e de uma certa maneira para pior. Existem três
pontos a considerar. Um problema que se tornou
quase estrutural é o da publicidade oficial, que virou
uma praga generalizada na política brasileira com o
advento do marketing voltado ao setor. O marco é
a eleição do Collor em 1989, feita em padrões que
naquela época nós chamávamos de científicos e
modernos. Na verdade, isso virou a base que depois
foi adotada por todos os partidos: uma publicidade
eleitoral forte que depois é continuada em forma
de marketing governamental.

M&M — Quais são os outros dois pontos?
Beraba— O segundo são as licitações. Ficou claro
que, tal como são hoje, as regras tornam pratica-
mente impossível uma avaliação técnica de quem
deve ganhar ou não a conta. Isso permitiu que
houvesse uma compensação para as agências que
trabalharam nas campanhas eleitorais de pegar,
depois, as contas do governo. Por último, voltando
um pouco ao que eu coloquei antes, é essa trans-

formação das agências em um dos personagens
importantes do jogo político. Elas passaram a atuar
no marketing eleitoral, depois no governamental e
agora na captação e distribuição de recursos. Seja
dinheiro público, o que não sabemos ainda, seja
privado, via empréstimos bancários.

M&M — Ou seja, as agências assumiram um papel im-
portante demais na discussão política.
Beraba — Elas passaram a ter o papel de contratar
artistas, shows, jornalistas, de fazer dossiês. Enfim,
não sei se isso cabe à publicidade.

M&M — Você comentou em uma de suas colunas que
o setor publicitário tem órgãos bem estabelecidos,
como o Conselho de Auto-Regulamentação Publicitária
(Conar) e o Conselho Executivo das Normas-Padrão
(Cenp). Na prática, porém, eles não foram suficientes
para combater esse tipo de esquema de corrupção. É
possível aperfeiçoar essa fiscalização?
Beraba — Eu sou absolutamente favorável à auto-
regulamentação. Acho que o setor tem de buscar
formas que permitam que ele seja questionado pela
sociedade. E isso deve ser papel de um governo por
meio de lei, como se tentou fazer com o Conselho
Federal de Jornalismo. No caso da imprensa, essa
discussão ética está completamente paralisada. A
publicidade atacou esse problema com o Conar e o
Cenp. Não sou conhecedor dessa área, mas tenho
a impressão de que a publicidade está diante de
um grande desafio: saber se os órgãos criados por
ela são suficientes, capazes de dar uma resposta
concreta. O Conar diz que não foi elaborado para

isso. O Cenp informou que abriu processos internos
em relação à DNA e à SMPB. Não me sinto um juiz,
mas vou acompanhar esse processo. Acho que é
do interesse dos leitores dos jornais que isso seja
esclarecido.

M&M — Na sua opinião, o meio publicitário reagiu bem
à crise política?
Beraba — A reação foi muito defensiva em um
primeiro momento. Os comentários eram: "É só
em Minas", "Esse cara (Marcos Valério, sócio das
agências DNA e SMPB) não é publicitário", etc.
Acho que lssG4udôÁbss-te4rsu.E.v\eíir.o.!?treí em al-
guns veículos, como o Meio & Mensagem, uma visão
crítica como a que estou defendendo. Uma tentativa
de se debruçar sobre esse problema. Ninguém está
discutindo a importância do publicitário, e sim que.
concretamente, várias agências transformaram-se
em objeto de negociata política.

M&M — Qual éasuaopiniãosobreojornalismoquevem
sendo praticado em relação à crise no governo Lula?
Beraba — A essa altura do campeonato eu não tenho
ainda uma opinião pronta, por conta da dinâmica
da crise. Mas há alguns pontos que podem ser des-
tacados. Em primeiro lugar, tem-se cometido erros
em praticamente todos os jornais, não só na Folha
de S. Paulo. São erros de informação e de preci-
pitação em fornecê-la. Pessoas e empresas foram
mencionadas sem uma checagem final. Mas tenho
a impressão de que nós estamos errando menos
do que em outras coberturas, caso do Collorgate
(1992) e dos Anões do Orçamento (1993). Sinto



que estamos mais cautelosos, em função de erros
graves do passado. Continua pairando sobre nós o
caso da Escola Base (episódio ocorrido em 1994 no
qual donos de um colégio em São Paulo foram injus-
tamente acusados de abuso de menores e expostos
de maneira sensacionalista pela mídia).

M&M — O volume de informações não exigirá também
um cuidado maior de edição, para facilitar o entendi-
mento do público?
Beraba — Isso é uma crítica que eu tenho apontado
muito freqüentemente na Folha. O que está faltando
é a organização, a hierarquização, a consolidação
dos dados. A quantidade de fatos, denúncias, no-
mes, empresas e conexões nessa crise é tão grande
que o leitor não dá mais conta. Então o que acontece
com alguma freqüência é ver informações absoluta-
mente irrelevantes ganharem enorme destaque.

M&M — Isso também não é reflexo da depauperação do
mercado? O tamanho das redações durante o governo
Collorera muito m a i o r d o q u e o a t u a l .
Beraba — Acho que esse é um dos fatores. O gran-
de escândalo atual pegou as redações fragilizadas.
No caso da Folha é nítido. Para uma cobertura
desse tamanho você precisa de praticamente um
exército de pessoas. Além disso, falta experiência
e especialização. Chega um momento em que não
adianta colocar um repórter com boa vontade se ele
não conhece o mercado financeiro e não domina o
funcionamento de vários setores, como o de publi-
cidade nesse caso. Agora tem uma outra questão:
o volume de denúncias é inédito. Foram muitas
as frentes abertas a partir desse escândalo e a im-
prensa teve até o momento um papel importante
no acompanhamento como um todo.

M&M — A crise dos jornais fez com que a publicidade
avançasse cada vez mais sobre o editorial. Recente-
mente, por exemplo, uma campanha da GM mostrou
na Folha e em outros jornais os cantores Sandy e Júnior
voando em um anúncio que invade uma página dupla
na qual todas as chamadas de matérias tratavam de
denúncias de corrupção. Qual a sua opinião sobre essa
tendência?
Beraba - • É compreensível que as empresas jorna-
lísticas busquem formas alternativas e criativas de
publicidade. Porque elas disputam um mercado
que não está se expandindo muito e que é bastante
disputado também por novas mídias. Na medida em
que a sobrevivência dessas companhias depende
em maior grau da publicidade do que da venda de
banca e de assinaturas, eu acho legítimo. Mas isso
leva a um questionamento do leitor. A campanha da
Sandy e do Júnior foi objeto de reclamação. Acho
que às vezes a crítica é um pouco purista, mas em
muitas ocasiões ela procede. Ou seja, o que deve
ser colocado é o seguinte: esse anúncio está inter-
ferindo na compreensão da informação?

M&M — Por que a mídia, sempre tão atenta à cobertura
de outros setores econômicos, tem tanta dificuldade
de falar sobre si mesma?
Beraba - • Acho que isso faz parte de uma tradição
da imprensa brasileira de não se sentir notícia. No-
tícia é o que ela publica. Creio que hoje se fala mais
do que já se falou no passado, mas ainda é pouco.
A cobertura é quase sempre de negócios, assim
mesmo não muito profunda. Algumas questões,
que são fundamentais para o leitor saber, não são
consideradas notícia. Por exemplo, a mudança do

comando de uma redação o jornal não considera que
seja pautável, embora publique matérias quando
uma empresa qualquer troca a direção.

M&M — Qual é a sua opinião sobre a cobertura que a
Folha deu para a venda de sua participação acionária ao
grupo Portugal Telecom? Uma das críticas é a de que o
jornal foi muito tímido no tratamento desse assunto.
Beraba — Acho que ele deveria ter dado mais visi-
bilidade. Ele não teria nada a perder no caso. Ao
contrário, só teria a ganhar. Quanto mais atenção os
jornais derem para as questões dos seus interesses
empresariais, melhor será a relação com o leitor.

M&M — Você acha que a Folha se saiu bem em seu pri-
meiro teste, que foi noticiar os encontros de Marcos
Valério com executivos da Portugal Telecom?
Beraba — Acho que sim. No escândalo do mensalão,
acredito que o diário cobriu corretamente. Não
senti nenhum constrangimento, nenhuma tentativa
de esconder qualquer coisa. Mas quando surgiu a

títulos conseguirem sair do endividamento e volta-
rem a ter investimentos, a circulação volte a crescer.
Mas nós tivemos pelo menos uma experiência na
qual não houve resultado concreto: o lançamento
do novo projeto gráfico do Estadão, no ano passado.
Ali houve uma melhoria concreta do produto, não
só na qualidade, mas na sua promoção. A impres-
são que tenho é de que houve inicialmente uma
melhoria, mas depois voltou ao mesmo patamar,
(desde outubro de 2004, quando houve a reforma
gráfica do Estadão, a circulação, de fato, sofreu
uma ligeira queda).

M&M — Ou seja, novos investimentos não são garantia
de retomada na circulação.
Beraba — Aí é que chegamos à questão estrutural.
Os títulos estão concorrendo com a internet, os
blogs e a TV paga especializada em notícias, sem
considerar a mídia tradicional. Eu tendo a acreditar
que realmente estejamos vivendo um processo lento
de substituição dos jornais. Por isso eles terão de

"O setor de publicidade
está diante de um
grande desafio: saber
se os órgãos criados
por ele são capazes
de dar uma resposta
concreta à crise"

história dos depósitos da Folha e da (Editora) Abril
na DNA, acho que eles explicaram mal. No segundo
dia em que publicou matérias sobre o episódio, a
Folha corrigiu a falha. Às vezes, acho que ocorre
não uma resistência, mas uma demora para falar de
si. Isso não é bom para o jornal.

M&M — Como você enxerga a queda de circulação dos
jornais? Essa mídia tende realmente a d i m i n u i r ou exis-
te uma possibilidade de reversão de tal cenário?
Beraba - Essa questão ainda não está clara para
mim. Em primeiro lugar, acho que são dois pro-
blemas: um é conjuntural e outro, estrutural.
Conjunturalmente, as empresas ficaram altamente
endividadas nos últimos anos e perderam o poder
comercial e de marketing. Então é possível que se os

redefinir o seu papel nesse cenário de comunicação.
Mas é uma discussão difícil, pois se pode ousar em
algumas coisas, mas não é possível abrir mão de
características tradicionais do meio.

M&M — Você pode dar algum exemplo?
Beraba - - Parece claríssimo que o papel dos jornais
é o de fazer a análise, trazer artigos e críticas. Mas
isso significa abrir mão da disputa pela informação
exclusiva? Na hora em que ele abrir mão do furo,
está perdido. Há as questões da prestação de ser-
viços, que se mantém, ou da capacidade de prover
entretenimento, em competição com outras mídias.
Eu já participei de 200 mil discussões sobre a queda
de circulação e, honestamente, não sei como essa
questão vai se dar.

Text Box
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