
Juca Kfouri — Para quem adora esporte é bom saber 21. Isso dá a medida de que o Pan2007 não é o creme
que existe uma lei que o respalde. Mas tenho cada vez do creme como querem vender. Ma-
mais desconfiança desse tipo de subsídio que beneficia xará de ser legal. Qualquer coisa
a incompetência de quem se esbalda com recursos Kfouri — Estão de novo dando galinhas para as raposas de Janeiro terá o meu apoio.
públicos. Mais uma vez o Estado dá dinheiro sem exi- tomarem conta. Então você tem uma enorme dívida
gir as contrapartidas do modelo de gestão. Temo que com o Estado e, para quitá-la, te premiam com uma
essa lei, por mais que a intenção não seja essa, leve loteria, sem exigir mudança de comportamento? No
mais dinheiro para o futebol e não para as áreas que fundo, inventaram uma forma criativa de receber uma
realmente precisam. O vôlei precisa? Não, a iniciativa dívida aparentemente impagável. Kfouri — O Carlos Arthur Nuzman (presidente
privada que ajude e que tire proveito. Já a canoagem, mitê Olímpico Brasileiro) está pagando com a própria.
por exemplo, p r e c i s a . l í n g u a . Ridicularizou o Pan d e Santo Domingo p e l o s

equipamentos, transportes e comunicação e corremos •
Kfouri — Antes deveria ser adotada uma política para Kfouri — Me decepcionou muito, principalmente o mi- o risco de repetir o buraco. E é preciso considerar que
o esporte. O que queremos ser quando crescermos? nistro Agnelo Queiroz, que marcou a primeira gestão. a expectativa aqui é maior. Eu não faria o Pan no Rio, e
Uma nação olímpica ou uma nação saudável? Faz sen- Ele não rompeu com os padrões estabelecidos, só os sim em Curitiba ou Fortaleza, cidades mais adequadas
tido orgulhar-se de terminar um torneio na frente da reforçou. Virou figura caricata. Não tem noção do que é para o porte do evento. Em 2002 estava previsto que o
Grã-Bretanha? Devíamos criar uma cláusula na lei que esporte. É ridicularizado pelos atletas do Brasil inteiro, investimento seria de R$ 400 milhões. Até agora foram
estipulasse apenas uma reeleição para dirigentes de O atual ministro, Orlando Silva, é mais preparado, ao desembolsados inacreditáveis RS 3.2 bilhões . O gover-
entidades esportivas. Se o presidente da República só menos sabe do que está falando. no federal pagou a metade. Aí vem o Nuzman, com a
tem direito a uma reeleição, porque no COB o dirigente maior cara de pau do mundo, dizer que é sempre assim,
pode ficar a vida inteira? que o orçamento sempre estoura. Nesse momento, a

Kfouri — Do ponto de vista esportivo, é um evento de Inglaterra está em crise porque foi comprovado que o
terceira classe vendido a preço vip. Não passa de um orçamento para receber os Jogos Olímpicos em Londres
tipo de Jogos Abertos do Interior falado em castelha- estourou 30%. Com tudo o que aconteceu aqui, a vida

Kfouri — É um mal no mundo inteiro. Aliás, o esporte é no. Nenhuma grande estrela dos Estados Unidos e do segue normalmente,
fonte inesgotável de lavagem de dinheiro. Há um tanto Canadá vem para cá; talvez Cuba desembarque com
de subjetividade na hora de avaliar o produto. Quanto sua melhor delegação por causa das relações políticas
custa manter uma Ferrari por ano? Se eu disser que com o Brasil. Em 15 edições do Pan foram quebradas.: -

são US$ 150 milhões você acredita. E se eu disser que
a equipe toda custa US$ l bilhão você vai acreditar
também — ou seja, ninguém sabe avaliar.

dez recordes mundiais— média de menos de 1 por
por edição—. e quatro deles aconteceram no ar rarefeito
do México. Só na Olimpíada de Atenas foram banidos
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Kfouri — O Brasil deve dar um passo do tamanho das
suas pernas. Em primeiro lugar, não dá para comparar
com as Copas da Alemanha e do Japão. Fala-se em
construir 12 novas arenas. Na França, em 1998. foi
feito apenas um estádio. Nos Estados Unidos, em 1994.
nenhum. Sabe onde a seleção brasileira jogou a primeira
partida lá? Em um estádio universitário. Construir 12
para um evento que só dura um mês? Aí alegam que os
estádios brasileiros não têm estacionamento no local.
Engraçado, o do estádio do Bayer de Munique ficava a
2 quilômetros de distância! Na verdade, é um grande
negócio para quem organiza. Não podemos mostrar
para o mundo um país que não somos.

Kfouri — Tudo o que é feito pela CBF, infelizmente, tem
pontos obscuros. O contrato com a Nike tinha tantos
que se transformou em uma CPI. A rescisão com a Coca-
Cola foi um espanto, e a entrada da Ambev resultou
em placas de cerveja nos treinos da seleção, quando a
legislação proíbe associar bebida alcoólica ao esporte.
E por aí afora, para não falar da venda de laticínios da
fábrica do presidente da CBF para a própria CBF.

Kfouri — Não acho que seja temido, mesmo porque nada
acontece com eles. Até já fui ameaçado, mas faz tempo.
Acredito que quando perceberam que continuariam
impunes, desistiram de tentar me intimidar. Quando
eu dirigia a Placar, em 1982, e a revista denunciou a
existência de uma quadrilha que manipulava os resul-
tados da Loteria Esportiva, a chamada Máfia da Loteria,
recebi ameaças em espanhol, nas quais o interlocutor
dizia que sabia em que escola meus filhos estudavam. A
Abril contratou seguranças para cuidar de minha casa,
mas, de fato, e ainda bem, não aconteceu nada.

Kfouri — Isso é uma falácia. Ao contrário, as melhores
fontes estão sempre na oposição. Quem está no poder
sempre quer plantar, quer passar só o lado azul, nunca
conta nada de negativo.

Kfouri — Certa vez, em 1995, incomodado com o que eu
escrevia na Folha, um poderoso homem do marketing
esportivo me sondou para trabalhar como sócio dele e
falou até em integralizar para mim o capital necessário.
Ri e me despedi dele.

Kfouri — A postura crítica da imprensa escrita raramen-
te é encontrada na eletrônica, que criou o mau hábito de
se considerar sócia e não mera compradora dos eventos
que transmite. Em nome do bom relacionamento com
quem vendeu o direito, deixa-se de ser crítico. E cria-se
uma relação promíscua. Confunde-se compra de direi-
tos com uma espécie de sociedade com os cartolas. O
espectador não sabe se aquele time é elogiado porque
está jogando bem, tem um belo elenco, ou porque é
preciso justificar a exibição.

Tem obrigação de dar um tratamento jornalístico.
Deve falar que faltou qualidade ao jogo, se for o caso.
que o dirigente que comercializou aquela competição
está sendo acusado de remessa ilegal de dinheiro para
o exterior, por exemplo. Mas a TV aberta abdica do
jornalismo.

Kfouri — No impresso é diferente. Se você analisar a
área esportiva do Estadão, da Folha, do Lance, do Glo-
bo, verá que cumprem o papel. O rádio felizmente está
mudando para melhor com o surgimento das emissoras
especializadas em jornalismo, como CBN e BandNews,

M&M — Garoto-propaganda, é isso?
Kfour i — Aos que se defendem com o argumento de
que estariam fechando as portas se recusassem, per-
gunto: qual jornalista da Globo faz merchandising?
Já imaginou o William Bonner recomendando abrir
conta em um determinado banco? Sugerindo beber
determinada cerveja? Posso ser economista e reco-
mendar o fundo de investimento do banco y? Não
ocorrerá a ninguém que se falo bem é porque sou
garoto-propaganda? O Millôr Fernandes tem uma frase
ótima: "Quem se curva diante dos opressores mostra
o traseiro para os oprimidos". Na sanha dinheirista,
neguinho faz qualquer negócio.

Kfouri — Uma coisa é o departamento de eventos, outra
é o comercial e outra é a área de jornalismo. É natural
que, se compro o evento, eu o transmita entusiastica-
mente. A questão é como o jornal da TV vai proceder.

que buscam credibilidade e prestígio encarnando um
papel mais crítico. Eu faço um programa na CBN, das
Organizações Globo, com independência e autonomia
absolutas.

Kfouri — Sim, pela omissão ou promiscuidade. E aí
se cria a desculpa editorial: o torcedor quer saber do
gol, de quem está machucado, quem comprou e quem
vendeu. O argumento é que os bastidores do poder não
dão audiência. Uma pesquisa da Folha mostrou que
mais de 80% dos leitores não só aprovam como pedem
mais rigor no noticiário sobre o que rola fora do campo.
A idéia generalizada de que povão consome qualquer
coisa é mentira.

Kfouri — Nada contra o merchandising como forma de
propaganda. Eu me insurjo apenas quando é feito por
jornalistas. E um conflito de interesses tão óbvio que
fico escandalizado por não ser motivo de crise. Em qual-
quer lugar do mundo, um jornalista, nesse caso, é posto
para fora pelo sindicato da classe. Na televisão, isso está
cada vez pior Jornalista virou corretor de anúncios.

Kfouri — Mais do que do amadorismo, da corrupção,
porque ninguém recebe dinheiro nebuloso impune-
mente, ninguém nega que o parceiro seja o fulano
de tal para depois ir negociar com o fulano de tal.
Estou falando do Boris Berezovski. O fato é que o
Corinthians vai completar seu 100a aniversário da-
qui a três anos em uma pindaíba de dar desgosto.

Kfouri — É uma ferramenta de democratização de acesso
à informação, mas há um certo descontrole no seu uso.
Como tem muita gente sem habilidade para tratar cor-
retamente a informação, percebe-se um grau elevado de
irresponsabilidade no ambiente da blogosfera. Acredito
na seleção natural. Meu blog é espantoso. Com pouco
mais de um ano, teve 16 milhões de visitas. Durante a
Copa do Mundo, em 2006, foi o mais acessado do País,
com mais de 1,5 milhão de visitantes únicos. É um su-
cesso que credito à força do Uol e, em alguma medida
e para minha surpresa, do meu nome, por confiarem
em mim, quererem saber minha opinião. Os blogueiros
estão ameaçando criar um sindicato e me processar sob
o argumento de que blogo muito por dia (risos).

jaime
Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, ano 28, n. 1251, p. 6-7, 26 mar. 2007.




