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Considerados espécie em extinção,
os jornais diários impressos con-

tinuam - apesar do prognóstico de seu
desaparecimento ser insistentemente
apregoado - a ser alvo de todo tipo de
ataque por parte de quern os conside-
ra influentes demais. No Brasil, nun-
ca falta quem os identifique a partidos
políticos ou a artículadores de golpes
de Estado quando mostram em suas
paginas o que não convém aos que es-
tão no exercício de qualquer governo,
nem quem os processe quando não
gostam de suas reportagens. Na atual
campanha presidencial americana.

há acusações de que eles são, pelo me-
nos parcialmente, responsáveis pela
onda em favor de Barack Obama ou
de que foram irresponsáveis ao reve-
lar relações suspeitas de John McCain
comumalobista.

A curiosidade em torno dos gran-
des jornais permanece grande. Por
isso, um livro como Os Melhores Jor-
nais do Mundo, de Matias Molina, é in-
teressante e útil, O espanhol Molina,
radicado em São Paulo, c um dos mais
completos jornalistas que o Brasil já
teve. Foi um dos grandes responsáveis
pela fase de ouro da Gazeta Mercantil
entre a segunda metade da década de
70 e o final dos anos 80.

Entre 2005 c 2006, Molina pu-
blicou uma série de reportagens so-
bre jornais do mundo no Valor Eco-
nômico, diário que hoje desempenha
o papel de referência no jornalismo
econômico que coube à Gazeta no final
do século 20. Essa série, ampliada e
atualizada, constitui o volume que a
Editora Globo acaba de colocar nas
livrarias. Além de contar - em estilo
claro, didático e elegante - a história
dos mais influentes diários do pla-
neta (exceto os da América Latina,

objetos de um próximo livro), Molina
analisa os aspectos de cada um desses
títulos no que se refere ao modelo de
negócios. Os 17 jornais selecionados
têm pouco ern comum além de sua
relevância política e da capacidade de
influir decisivamente sobre a agen-
da de debates de seus países. "Todos
eles respeitam a inteligência do leitor
e mostram grande interesse pelos
assuntos internacionais, pelos ne-
gócios globais, pelas questões cultu-
rais e pela coisa pública", diz o autor.

Na introdução, Molina não deixa
de abordar o risco de sobrevivência
enfrentado pelos jornais impressos
diários. "A circulação, com raras exce-
ções, está em declínio. Alguns acredi-
taram que uma redução de formato e
uma reforma gráfica mudariam a for-
tuna dos jornais e deteriam essa que-
da... Oresultado inicial da mudança é,
em geral, satisfatório. Mas, passado o
efeito da novidade, a circulação reto-
ma sua tendência declinantc, embora
com velocidade menor", afirma. Ao
comentar o sucesso de vendas da re-
vista impressa The Economist, ele re-
gistra o crescimento da procura pela
análise bem escrita c de alta qualida-
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de, abandonada contudo pela maioria
dos jornais de língua inglesa, que ape-
lam para o mercado de massa, quase
de entretenimento.

Neste raciocínio Molina coincide
com a análise de Philip Meyer, vete-
rano jornalista americano, feita no
livro Oi' Jornais Podem Desaparecer?,
editado recentemente no Brasil pela
Editora Contexto. Meyer demonstra
haver uma correlação historicamente
comprovada entre qualidade edito-
rial e sucesso comerciai, no caso dos
diários. Para ele, os administradores
de jornais responderam mal à crise
provocada pelos avanços da internet
no mercado da informação. Molina
comenta uma situação em que a pre-
ocupação com resultados imediatos
levou ã confusão entre "qualidade" e
"gordura": um editor do Los Angeles Ti-
mes, um dos 17 de sua relação, questio-
nou em 2006 a necessidade de manter
uma caríssima rede de corresponden-
tes, já que o jornal poderia usar o Goo-
gle e a internet. A crise do Times teve
desdobramento posterior, quando seu
editor-chefe recusou-se a cumprir as
ordens de cortes na redação, recebidas
da gerência administrativa.

É claro que um jornal, para ser in-
dependente e gozar de credibilidade,
precisa ser rentável. Mas a obsessão
por limitação de despesas é tão equi-
vocada quanto à de busca de amplia-
ção da base de leitores entre os menos
sofisticados. Muito provavelmente os
jornais impressos continuarão a exis-
tir. Também previram o fim do rádio
quando surgiu a TV e aí está o rádio,
muito vivo e eficien te. A questão é que
tipo de jornal impresso sobreviverá.
Talvez o da informação rápida, como
os bem-sucedidos tablóides gratuitos
que existem nos Estados Unidos, na
Europa e também no Brasil. Mas não
é desses que tratam Molina e Meyer.
Para estes, talvez nem seja tão impor-
tante um número enorme de consu-
midores. O fundamental é atingir os
formadores de opinião, os que mul-
tiplicam pontos de vista. E para que
continuem vivos e atuantes, a saída é:
boa avaliação dos fatos, contcxtualiza-
çâo correta, análise original, isenção,
bom texto. Em duas palavras: ótima
qualidade. (CARLOS EDUARDO L I N S DA SILVA)

Text Box
Fonte: Época Negócios: inspiração para inovar, n. 14, p. 116-117, abr. 2008.




