
O "Repórter Esso", marco do

radiojornalismo no Brasil, nasceu

numa agência de propaganda, o

escritório da McCann-Erickson

em Nova York, por articulação

de Nelson Rockefeller, então

o homem mais rico do

mundo, encarregado de

negócios internacionais

com status de ministro

conferido pelo presidente

Roosevelt. O programa foi

a solução encontrada pelos

americanos para se contra-

por à invasão das ondas

curtas, na América Latina,

da Rádio Berlim, da S1C,

italiana, e da Rádio Moscou,

difundindo cultura e ideários que

se contrapunham a seus interes-

ses. Como nos Estados Unidos o

rádio desenvolvera-se à margem

do conceito de nação, foi neces-

sário articular a iniciativa privada,

diferentemente dos países citados

e da Inglaterra, que desde 1938

fazia irradiações em português por

meio da estatal BBC.

Após a invasão de Pearl Harbor

pelos japoneses, os americanos

articularam uma outra frente de

informação, A Voz da América,

constituída às pressas com sucata e

recursos humanos de várias emis-

soras de rádio. Colocada ao ar em

79 dias, sem estrutura e sem con-

teúdo, não teve o mesmo impacto

no Brasil das demais emissoras

estrangeiras. Já o "Repórter Esso",

planejado para ser um progra-

ma com características locais em

cada nação, este, sim, fez enorme

sucesso. O que os brasileiros não

sabiam é que os locutores seguiam

à risca uma cartilha elaborada pela

agência (instruções básicas para a

produção do "Repórter Esso" no

rádio. Orientação geral e sugestões

para as estações de rádio, locutores

e a United Press. Rio de Janeiro.

McCann-Erickson), determinando

o modo de impostação de

voz, os adjetivos que deve-

riam ser utilizados ao se

referir aos aliados e o tom

adequado para se falar dos

países do Eixo, pausas para

passar ao ouvinte a idéia de

telegramas de última hora,

seqüência e categoria das

notícias, dentre outras ins-

truções.

Pela cartilha da McCann os alia-

dos defendiam-se, eram aguerri-

dos e corajosos; os nazifascistas

atacavam, eram cruéis e sangui-

nários. A agência supervisionava

os programas que se serviam da

mesma fonte (United Press) que

uma outra agência de propaganda,

a Interamericana, pertencente a

Armando D'Almeida, presidente

da ABP, de repente desempenhan-



do, a título de "relações públicas",

o papel de fornecedor de conte-

údos jornalísticos a mais de 200

veículos de comunicação. Tanto

a Interamericana como a McCann

tinham o apoio da embaixada

dos Estados Unidos no monitora-

mento desse grande esquema de

informação controlada e dirigi-

da, articulado eficientemente por

Rockefeller.

Um dos slogans do "Repórter

Esso", "Testemunha ocular da

história", é revelador dessa ação

monitorada. "Testemunha ocu-

lar" era exatamente a denomina-

ção dada pelo Departamento de

Defesa dos Estados Unidos ao

oficial encarregado de controlar e

vigiar os correspondentes de guer-

ra "autorizados". Uma simbologia

que, aplicada ao programa radio-

fônico aqui citado, nos remete ao

controle da informação por uma

agência de propaganda, represen-

tante dos interesses estratégicos

do mercado. A Esso, que pagava

a conta, e tinha Rockefeller como

seu maior acionista, seria recom-

pensada com desconto integral do

investimento no imposto de renda,

fora as vantagens como fornece-

dor da guerra.

Após Hiroshima e Nagasaki,

o "Repórter Esso" nem por isso

deixou de ter função estratégica,

dessa vez no sentido de combater

nos bastidores a campanha "O

Petróleo é Nosso", omitindo notí-

cias sobre o assunto. A agência, por

Nos anúncios publicados durante a
guerra, verbetes anunciando os horários

de transmissão do "Repórter Esso"

sua vez, agiu distribuindo verbas

publicitárias aos jornais e revis-

tas contrários à nacionalização do

petróleo, conforme apurou a CPI

constituída pelo Congresso. Nesse

contexto, a Comissão Parlamentar

relatou também a supressão de

anúncios de clientes da McCann

no Diário de Notícias como meca-

nismo de pressão. Mas isso já é

outra história, reveladora de uma

época onde as grandes nações, a

todo custo, exerciam o controle

da mídia como apêndice de sua

política externa. •
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Text Box
Fonte: Propaganda, ano 51, nº 665, p. 10-11, ago. 2006




