
esde fevereiro de 2004, Matías
Molina é o diretor de Analise
de Informações Internacionais

de uma das maiores companhias de
assessoria de comunicação do país,
a CDN. A função foi criada para ele,
em vista do background acumulado ao
longo de sua trajetória profissional
que, mesmo sem bússolas, permite-
lhe vôos panorâmicos sobre o jorna-
lismo internacional. Madrileno, Mo-
lina chegou ao Brasil aos 17 anos com
a mãe, em 1955. Formou-se em História pela
Universidade de São Paulo com o objetivo de
construir "uma base para ser jornalista" e chegou
a cursar algumas disciplinas do curso de comu-
nicação na Cásper Libero, mas não o concluiu.
"Desde os 14 anos, queria ser jornalista; nunca
quis ser outra coisa", lembra-se. Trabalhou na
Folha de S. Paulo como redator de internacional
e editor de economia e, na Editora Abril, lançou
a revista Exame. No entanto, foi na Gazeta Mer-
cantil que passou grande parte de sua vida jor-
nalística e onde consolidou sua reputação como
um dos mais respeitados jornalistas econômicos
brasileiros. Em 29 anos de casa, exerceu os car-
gos de editor-chefe, diretor editorial do grupo,
editor de finanças e internacional e correspon-
dente em Londres durante quatro anos e meio.

"Com Matías Molina (...) aprendemos que uma

apuração nunca termina; em algum mo-
mento o jornalista para e escreve, mas,
se tivesse mais tempo, o resultado com
certeza melhoraria com uma rechecagem
de dados", escreveu Vera Brandimarte,
diretora de redação do Valor Econômico,
no prefácio do livro "Os Melhores Jornais
do Mundo - Uma Visão da Imprensa In-
ternacional" lançado no ano passado pela
Editora Globo. Já trabalharam com Matí-
as, além da diretora do Valor, Líllian Wit-
te Fibe, Mirian Leitão, Célia de Gouvêa

Franco e Celso Pinto, entre tantos outros.
Ao ser entrevistado por IMPRENSA, Matías

trazia consigo um exemplar de "Os Melhores
Jornais do Mundo". No livro, traça o perfil dos 17
principais jornais do mundo espalhados em nove
países. A primeira edição já se esgotou. "Esse li-
vro aqui [aponta para seu exemplar] está todo
rabiscado. Estou fazendo urna segunda revisão",
explica. Baseada em uma série de artigos pu-
blicada pelo jornal Valor Econômico em 2005,
mas com 95% de seu conteúdo original, a idéia
da obra é "mostrar ao leitor brasileiro quais são
e como operam não os diários de maior circu-
lação, mas os que mais influência têm sobre a
opinião pública de seus países". Entre projetos
futuros do jornalista, está a realização de um
trabalho sobre os jornais brasileiros e outro so-
bre a imprensa latino-americana.
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Matías Molina - O futuro dos jornais ninguém
sabe. Agora, eu acho que a morte anunciada dos
jornais é muito prematura. Segundo a Organiza-
ção Mundial dos Jornais, nunca se leu tanto jor-
nal como hoje e nunca houve tantos jornais no
mundo. Aumentou a leitura dos jornais pagos
bem como a dos jornais gratuitos. O que está ha-
vendo é o declínio da leitura em algumas áreas,
como nos Estados Unidos e em algumas partes
da Europa. Já na Ásia está havendo uma procura
pelo jornal. Na índia, por exemplo, o número de
leitores aumenta exponencialmente. Na América
Latina, ocorreu uma queda na leitura dos jornais,
mas agora está havendo uma retomada. No Brasil,
leitura de jornais é muito dependente da situação
econômica do país. Enquanto no hemisfério norte
essa queda é lenta e contínua, no Brasil, não. Há
uma diminuição quando a economia do país piora
e uma retomada quando melhora. Em 2005, houve
um surto de jornais populares e baratos.

Eu acho que sim, seria uma saída. Você pode ver
o sucesso que está tendo a revista Piauí. É uma
indicação de que há uma demanda reprimida e
muito grande por narrativas. As pessoas gostam
de narrativas, desde a época de Homero.

Os jornais de São Paulo efitão dando mais atenção
à cidade que antigamente. Antes, a preocupação
principal era a política, com base em Brasília, e a
economia. A preocupação corri a cidade e com a
comunidade é bastante recente nos jornais pau-
listas, ao contrário do Rio. O Globo sempre foi
um jornal muito mais local, muito mais orien-
tado à população do Rio, tanto é que, segundo
as estatísticas do IVC (Instituto Verificador de
Circulação), uns 90% da circulação do O Globo
é na região metropolitana do Grande Rio. Em
São Paulo é um pouco diferente. O Estado c/e S.
Paulo atende mais o interior, e a Folha é ainda
mais nacional do que esses dois. Nas pesquisas
de opinião, a respcjta do leitor é que eles lêem
primeiro e com mais interesse a informação so-
bre a comunidade, mais do que o primeiro cader-
no, mais do que o esporte. Os jornais brasileiros
têm uma preocupação com a coisa pública muito
acentuada, mas eu vejo que ainda há pouca pre-
ocupação em responder algumas perguntas, em
apresentar algumas questões importantes.



Por exemplo, uma delas seria sobre saúde. Saúde é
muito cara, e o setor público não está conseguin-
do atender a essa necessidade. O Brasil não res-
pondeu ainda a isso, assim como não respondeu à
questão da educação. Outro ponto é o da diploma-
cia. Qual é a posição do Brasil no mundo, em rela-
ção ao Mercosul, à América Latina, à América do
Sul, a outros países, a outros blocos econômicos?
Essas questões não são abordadas muito clara-
mente. Também há uma deficiência na cobertura
dos jornais sobre os assuntos de defesa.

A Folha ê, dos grandes jornais, o único que tem om-
buãsman. A gente vê muito pudor em um jornal para
fazer esse tipo de coisa. A Folha publicou a opinião
do ombudsman e o motivo pelo qual ele estava sain-
do. É um grau de transparência incomum na im-
prensa. Nós só estamos discutindo isso porque a
Folha foi transparente, colocou esse debate para fora.
A Folha mantém uma atitude de abertura superior a
de outros jornais. A marca da qualidade da imprensa,
dos bons jornais, é a maneira como eles vêem a si

mesmos. Mas é muito difícil expor essa autocrítica.
O New York Times, por exemplo, não tem ombuds-
man. A autocrítica, por incrível que pareça, aumenta
a confiança dos leitores no jornal.

SEGUNDO O EDITOR DO JORNAL ESPANHOL EL PAÍS.
A INTERNET VAI SALVAR O JORNALISMO. O SENHOR
CONCORDA COM ESSA PREVISÃO? QUAL SERÁ O PAPEL
DOS BLOSS NESSE PROCESSO?
Acho que a internet sozinha não salva. Eu vejo o jor-
nalismo futuro como uma mistura do jornal impres-
so e do jornal de internet. A sinergia é muito grande.
Em algumas publicações, há seções exclusivas da
internet que estão na edição impressa. O papel dos
blogs é interessante, mostra uma grande variedade de
opiniões. Mas os blogueiros dependem totalmente
do jornal impresso, porque ele não tem a informa-
ção. O blog não tem. três ou quatro corresponden-
tes no Iraque, como tem o The New York Times, por
exemplo. Como diz um ditado da imprensa inglesa,
11 a informação é livre, mas a notícia é cara".

Na ansiedade de dar a notícia primeiro, [o Lê Monde]
perdeu um pouco as referências. Depois que o jornal
adotou essa linha, deu algumas exclusivas impor-
tantes e uma série de notícias erradas, até chocan-
temente erradas, por precipitação e pela ansiedade
de dar antes dos outros. Como editor de um jornal,
eu estava preocupado com a notícia correta e precisa.
Para nós, da Gazeta Mercantil, uma informação 99%
certa não valia, porque dependíamos da credi-
bilidade do jornal. Era melhor levar um furo do
que dar uma notícia errada. Esse foi o princípio
que adotamos. Não adiantava dizer que os outros
jornais tinham errado também. A Gazeta teve
um prestígio bastante considerável por causa da
preocupação com a informação precisa e correta.
Acho que hoje a preocupação é a de dar a notícia
primeiro, de não levar um furo.

JORNAIS E MUITO
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Havia certo convívio entre os jornalistas, até pela
proximidade entre eles. Aparentemente isso pode
não ter sido vantajoso. Mas a longo prazo era im-
portante todo mundo se conhecer e ter uma rela-
ção dentro da comunidade jornalística. Aconteceu
que os jornais saíram da Fleet Street e foram para
muito longe, porque o valor dos terrenos aumen-
tou de maneira exponenclal. Isso coincidiu com
o estouro da área financeira. Houve uma procu-
ra dos grandes bancos mundiais para estarem lá.
Os bancos pagavam fortunas por aqueles prédios.
Quando os jornais foram pra longe, o que acon-
teceu? Ficaram longe das fontes. Então, parte dos
jornalistas ficou fazendo matérias pelo telefone e
pela internet. O contato com as fontes, face a face
— o que é importante — foi diminuindo bastante.
Isso acontece aqui, quando os jornais também es-
tão muito longe. Por causa do trânsito, o jornalista
não consegue ir e voltar para a redação e escrever
antes do fechamento, que é cada vez mais cedo.
Isso explica bastante porque os jornalistas ficam
mais na redação do que ficavam.

A minha impressão é que, se fosse hoje, teriam
adotado urna postura diferente. Ficariam lá e man-
dariam a grafica para outro lugar, como fez a Folha.

Sem dúvida. Os jornais no Brasil, e parte dos jor-
nais de fora, ficaram demasiados preocupados
com a televisão e tentaram competir com ela. A
televisão dá uma notícia com som, cor e movi-
mento, e, muitas vezes, ao vivo. Então, os jornais
não podem competir com a televisão nesses ter-
mos. Mas os jornais estão tentando competir,
com imagens e títulos cada vez maiores e textos
cada vez mais curtos, dando muito menos conte-
údo. A televisão é muito boa para se ter um im-
pacto imediato. É um impacto emocional muito
superior ao do jornal. Qualquer impresso aceita
muito mais a reflexão. Competir com a televisão
é uma bobagem. Acho que o jornal deve competir
com outro jornal.

Eu não sei qual é o caminho. Eu acho que um
jornal frente à internet vai ter de mudar. Hoje,
os leitores são muito mais participativos do
que eram antes. Os jornais estão sentindo isso
de maneira mais ou menos instintiva. As car-
tas dos leitores são um exemplo disso. Não se dá
muita atenção a elas. Cartas, quando bem feitas
e bem editadas, são o principal ponto de leitura
do jornal. No The Times, de Londres, isso é mui-
to tradicional. A seção de cartas é a mais lida do
jornal, porque é muito bem editada e mostra a
reação espontânea do leitor. Por um lado, o jornal
tem ficado muito mais aberto ã recepção do lei-
tor, sabendo o que ele quer e o atendendo muito
mais. O Globo, por exemplo, dá um grande espaço
para o leitor. Isso mostra uma visão bem aberta.
O jornal de qualidade deve dedicar uma parte do
jornal a um número pequeno de leitores - uma
elite de leitores. Isso é muito importante, porque
eles encontram no jornal o que não vão encontrar
em outros lugares. Tem de se acreditar na inteli-
gência dos leitores.
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Text Box
Fonte: Imprensa, a. 21, n. 235, p. 18-22, jun. 2008




