
O primeiro a dar as últimas notícias 
Guilherme Arruda 
 
Notícia, tratada como um produto para ser veiculada em rádio, no Brasil, tem hora, data e 
local de batismo: 12h45, do dia 28 de agosto de 1941, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro 
uma quinta-feira. Coincidência: 28 de agosto de 2008 ocorre exatamente numa quinta-feira. 
Há 64 anos o Brasil, de pouco mais de 50 milhões de habitantes, conheceu o Repórter Esso, 
noticioso que durante quase três décadas teve a capacidade de fixar regras na forma e no 
conteúdo dos textos, assim como o de exercer influência em pelo menos dois momentos do 
País.  
 
Primeiro: a decisão do governo brasileiro de apoiar as forças aliadas na Segunda Guerra 
Mundial e, segundo, a constatação de que verbas publicitárias foram direcionadas a diversos 
veículos de comunicação que se posicionassem contra a nacionalização da exploração do 
petróleo em solo nacional.  
 
Estas e outras histórias são passadas a limpo no livro "O Repórter Esso A Síntese Radiofônica 
Mundial que fez História", escrito pelo jornalista gaúcho, Luciano Klöckner, a partir de 
pesquisas feitas para uma tese de mestrado e outra de doutorado, iniciadas em 1997. Além de 
remeter o leitor a uma época na qual 70% da população era analfabeta e o Código Morse era o 
mecanismo extremamente ágil de conexão com o exterior, a obra serve de apoio para 
estudantes de Comunicação, estudiosos do meio radiofônico e interessados em conhecer um 
programa que por vários momentos foi capaz de fazer parar cinco grandes capitais do Brasil.  
 
O livro foi dividido em três partes: recuperação histórica; a tese propriamente dita, com a 
análise das notícias; e os anexos com documentos, fotos e ainda a íntegra do manual de 
redação e de várias edições, incluindo a última, 31 de dezembro de 1968. A obra será lançada 
no dia 26, na Saraiva Megastore do Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre, com a presença 
de três locutores identificados com a história do Esso: Roberto Figueiredo, no Rio, Fábio Perez, 
em São Paulo e Lauro Hagemann, em Porto Alegre. Os três estão na lista dos que forneceram 
contribuições valiosas à obra.  
 
Para compreender a importância de um programa de notícias, em rádio seis décadas atrás, é 
necessário frisar que os noticiosos, até 28 de agosto de 1941, eram lidos a partir de recortes 
de jornais da época. O rádio, entretanto, fascinava, mobilizava as massas, e não os jornais. Foi 
vanguarda. Seu reinado estende-se até o final da década de 60, quando se inicia o domínio da 
televisão. Nos 27 anos em que o Repórter Esso esteve no ar bateu recordes de audiência. 
Bastavam ouvir os primeiros acordes da característica musical inconfundível o rufar dos 
tambores e fanfarras, criadas pelos maestros Carioca e Haroldo de Souza para hipnotizar as 
pessoas por exatos cinco minutos, quatro vezes ao dia.  
 
"Uma das exigências do contrato era a de que o Esso entrasse e terminasse pontualmente", 
relata Klöckner. A entrada e o encerramento duravam 30 segundos. Outros 30 segundos eram 
destinados aos comerciais. Restavam quatro minutos para as notícias. Até então, não havia tal 
rigidez. O total das notícias equivalia entre duas e duas e meia folhas de ofício datilografadas. 
A ordem obedecia a um critério rígido: a mais importante encerrava a audição. E a segunda 
mais importante abria. Essa ordem era decidida pelo redator. Este padrão, com algumas 
variações, é usado até hoje no País.  
 
Aos olhos do Office for the Coordination of Commerce and Cultural Relations Between the 
American Republies birô internacional criado na década de 40, pelo presidente Roosevelt, 
como forma de resposta à propaganda nazista da América Latina Getúlio Vargas (1937-1945) 
inspirava cuidados. "Temendo uma possível adesão do Estado brasileiro ao nazismo, os 
Estados Unidos demonstraram interesse particular pelo Brasil durante a Segunda Guerra 
Mundial", explica o autor gaúcho. Surge, daí, a vinda de uma cópia da síntese do programa 
transmitida desde 1935, nos EUA, Havana, Lima, Santiago e Buenos Aires.  
 
"Desde a estréia, a estratégia do Esso foi ganhar credibilidade junto à opinião pública e não só 
vender os produtos; influir na sociedade e sobre as ações do governo brasileiro", escreve 



Klöckner. Apesar de empregar uma forma clara e objetiva, períodos curtos, sem adjetivações, 
o noticioso era abastecido por uma única agência de notícia, a United Press International 
(UPI). Exercendo papel dominante na distribuição de informações, a agência decidia, no 
exterior, o que devia ser divulgado no Brasil. Foi o que aconteceu com o Esso.  
 
O que era notícia nas décadas de 40 e 50? A Segunda Guerra, Pós-Guerra, a luta do 
capitalismo versus o comunismo; espionagem, petróleo (grandes superpotências se dedicavam 
ao controle das fontes de extração); Guerra da Coréia e o suicídio de Vargas. O Esso utilizava 
tratamentos diferenciados com o uso de diversos estereótipos, como "vermelhos" e "inimigos" 
para se referir aos comunistas. E adjetivos que valorizam iniciativas dos aliados, como 
"poderosas", "forças", "vigorosas", "tenaz", "sábia política de boa vizinhança", entre outros.  
 
O Esso trouxe para o Brasil o manual de redação, com o saboroso título de "Instruções Básicas 
para a Produção do Repórter Esso no Rádio: Orientação Geral e Sugestões às Estações de 
Rádio, Locutores e a United Press". Eram 13 instruções editadas em espanhol em 1944, 
adaptado por W. Winston Copeland, da United Press Radio News Style Book. O redator tinha 
que se preocupar com o som das palavras. O texto deveria ser desprovido de "qualquer 
caráter opinativo" e tinha que ter linguagem coloquial. Era inadmissível iniciar frases na 
terceira pessoa do singular. As frases deveriam ter entre 30 e 40 palavras. Cada edição 
deveria ter 600 palavras.  
 
Nem tão isento assim  
 
Está certo: ele também trouxe nova organização interna nas emissoras. Foi adotada uma nova 
estrutura rotineira. É o estilo norte-americano de fazer em detrimento ao europeu. A 
publicidade, programas, departamentos, enfim, as mais variadas áreas são afetadas. E a 
notícia, embrião do radiojornalismo, passa a ser forte opção da programação radiofônica. O 
conceito de imparcialidade que adquiriu na década de 30 nos EUA, entretanto, foi usado no 
Brasil como arma política, colaborando para sedimentar os ideais norte-americanos.  
 
Com propriedade, Klöckner contextualiza a "palavra informativa", deixando clara a importância 
da notícia e seu interesse, interpretação, investigação e opinião. O Esso seguiu os padrões 
americanos de exatidão nas informações; sendo sucinto e objetivo. Mas basta uma olhada 
para trás para perceber o grau de manipulação no qual a população foi envolvida.  
 
Junto com o Esso chega ao Brasil as agências de publicidade J.W. Thompson e a McCann-
Erikson, esta a dona da conta da Standard Oil Company (batizada depois de Exxon). Em 1939, 
a Esso já patrocinava o programa Variedades Esso, na rádio Nacional do Rio. O livro descreve 
a criação de uma CPI, criada em 1957 pelo Congresso Brasileiro, concluída em 1959, 
comprovando, entre outras coisas, o envolvimento dela com a Esso, na distribuição de verbas 
publicitárias contra a nacionalização do petróleo. A investigação envolveu a Esso e a Shell.  
 
O período visado foi a campanha para nacionalizar a exploração de petróleo (entre 1947 e 
1953). O Brasil dividiu-se entre os que achavam que o petróleo deveria ser explorado 
exclusivamente por uma empresa estatal brasileira e aqueles que defendiam que a 
prospecção, refino e distribuição deveriam ser atividades exploradas por empresas privadas, 
estrangeiras ou brasileiras. A CPI comprovou a ligação da McCann-Erikson com a Esso desde 
1935, "e a distribuição de verbas, destinadas, de forma praticamente exclusiva, aos veículos 
de comunicação que se posicionavam a favor da multinacional e contra a nacionalização da 
exploração do petróleo".  
 
Em plena fase do "Petróleo é Nosso", cinco companhias estrangeiras (Esso, Shell, Atlantic, Gulf 
e Texas) detinham 99% do mercado de distribuição de combustíveis. Klöckner relata que 
jornais da grande imprensa ignoraram a Comissão.  
 
"Os jornais que recebiam da Esso, via agência, em 1956, e estavam contra a política 
nacionalista de exploração de petróleo eram: no Rio Correio da Manhã, Diário da Noite, O 
Globo, Tribuna da Imprensa, O Dia, Jornal do Brasil e Luta Democrática. Em São Paulo: O 
Estado de S. Paulo, A Gazeta, Folha da Manhã, Folha da Tarde, Diário de São Paulo, Diário da 



Noite, O Dia, A Hora e Diário Popular". E emenda: "Foi contratado um geólogo americano, mr. 
Link, que concluiu pela não existência de petróleo no País, com exceção do Recôncavo Baiano", 
informa o autor.  
 
No total, emissoras de 15 países irradiaram o Esso em 60 estações, uma rede global. Nos 
primeiros 15 anos, o Repórter Esso da Rádio Nacional exibiu 20 mil edições, a maioria delas na 
voz do gaúcho Heron Domingues, que assumiu o cargo em novembro de 1944 e ficou nele por 
18 anos. Na Segunda Guerra Mundial ele pediu que fosse montada uma cama na redação para 
que não se perdesse nada. Fez plantão durante cincos meses próximos ao final da guerra. No 
dia da vitória, o Esso foi ao ar mais de 400 vezes somente na Rádio Nacional. Na TV, o Esso 
estreou no dia 4 de maio de 1952, na Tupi do Rio de Janeiro e permaneceu no ar até 31 de 
dezembro de 1970, transmitido ao vivo (pode ser visto no YouTube).  
 
O Repórter Esso e o Grande Jornal Falado Tupi foram dois grandes marcos na história do 
radiojornalismo nacional na fase de ouro do rádio no Brasil (1935- 1955). Nenhum, entretanto, 
foi tão emblemático como o Esso, "O primeiro a dar as últimas notícias" e "Testemunha ocular 
da História". 
 

 
Leia mais: 
 
As raízes do jornalismo brasileiro 
Guilherme Arruda 
 
Autor de "O Repórter Esso A Síntese Radiofônica Mundial que Fez História", que será lançado 
na próxima semana, Luciano Klöckner, natural de Porto Alegre, passou por diversas redações, 
como Zero Hora, Folha da Tarde, Correio do Povo, e revistas, como A Granja, Manchete, 
Manchete Rural, Rádio Difusora (hoje Bandeirantes), Rádio Guaíba e Rádio Gaúcha, e 
correspondente das rádios CBN e Globo. Atualmente é professor na PUC-RS.  
 
Gazeta Mercantil - Das informações novas do livro quais as que o senhor considera 
importantes?  
 
A principal foi reunir num único livro parte da pesquisa histórica sobre o assunto. Durante a 
investigação, obtive informações sobre vários países das Américas e mesmo que o Esso existia 
nos EUA, o que pouca gente tinha conhecimento, mesmo os mais antigos. Além de enfatizar os 
predicados do Esso, a pesquisa mostrou um outro lado do noticiário, que veio junto com a 
Política da Boa Vizinhança do governo Roosevelt, numa época histórica conturbada, 
contribuindo para que o Brasil optasse pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial.  
 
Gazeta Mercantil - Qual o maior desafio para transformar as informações em livro?  
 
Foi a pesquisa que envolveu mais de dez anos de trabalho, viagens ao Rio, São Paulo, Brasília, 
Montevidéu e Buenos Aires.  
 
Gazeta Mercantil - Como foi separar o jornalista do professor e pesquisador?  
 
Balizei-me, como sempre, pela ética, procurando levantar informações mais fiéis possíveis da 
realidade e dos fatos relatados, com testemunhos, gravações e documentos originais que 
comprovassem o que escrevia. Não vi muita diferença para os procedimentos que adotava (e 
adoto) como jornalista, mas, por motivos óbvios, procurei aprofundar certas questões.  
 
Gazeta Mercantil - Quantas horas de fita o senhor ouviu?  
 
Umas 40 horas. Os 13 noticiários encontrados tinham cinco minutos cada e as entrevistas 
foram com tempo variado. Só para fazer as decupagens das fitas levei mais de um mês 
trabalhando diariamente.  
 
Gazeta Mercantil - Como foi a parte investigativa, o lado "detetive"?  



 
Vários computadores abertos ao mesmo tempo, enfim como se fossem vários novelos de lã de 
cores diferentes. Puxamos um fio e os outros vêm junto. Assim, ao entrevistar uma pessoa, 
outra era indicada e assim sucessivamente. Quanto estava no Rio, utilizei o guia telefônico 
para encontrar as pessoas. Desta forma, aliás, localizei o Joel Silveira, o Nelson Werneck 
Sodré. Além disso, recebi apoio total de pesquisadores, que me ajudaram nas informações e 
nos contatos.  
 
Gazeta Mercantil - Das fontes que o senhor entrevistou quais as que lhe 
surpreenderam?  
 
Não digo que me surpreenderam, mas o Joel Silveira e o Nelson Werneck Sodré me 
impressionaram. O Joel pela lábia e o conhecimento da História. Em relação ao professor 
Nelson Werneck, foi quando lhe perguntei sobre o próximo livro e ele respondeu enfático: "Já 
escrevi tudo que deveria escrever. Não tenho mais nada a dizer". Ao nos despedirmos, no 
elevador, senti que jamais o veria de novo. Menos de dois anos depois do encontro, ele 
morreu em Itu, São Paulo, quando visitava uma das filhas, e assim, creio que fiz a última 
entrevista com ele.  
 
Gazeta Mercantil - Ainda há documentos, registros, fotos que possam ser 
acrescentadas ao trabalho?  
 
Imagino que sim. Creio que o livro é o início da reunião de vários documentos. No entanto, há 
muitos acervos em mãos de particulares, que ainda podem (e devem) ser socializados com os 
pesquisadores para que outras partes da História sejam contadas.  
 
Gazeta Mercantil - O "Manual do Repórter Esso" continua "vivo" nas redações?  
 
A maioria das regras sim. O manual hoje está disseminado não só nas rádios, mas nos jornais, 
nas televisões e mesmo na internet, para não dizer que uma geração inteira foi alfabetizada 
midiaticamente ouvindo rádio e em especial os noticiários do Esso.  
 
Gazeta Mercantil - Ficou algum dado de fora após ter entregado os originais?  
 
Sim. Novas informações continuam chegando. São pontos de partida; necessitam ser 
verificadas. Faço um apelo para que os ouvintes, telespectadores, leitores e internautas 
busquem repassar informações e documentos. Só assim é possível recuperar partes da História 
ainda não muito claras ou mesmo mudá-la um pouco, acrescentando fatos novos.  
 
Gazeta Mercantil - Qual o próximo projeto?  
 
Atualmente trabalho no projeto de pós-doutorado no Instituto de Estudos Jornalísticos da 
Faculdade de Letras na Universidade de Coimbra, relacionando o uso da retórica no 
radiojornalismo, com estudos em uma rádio brasileira e outra portuguesa. Há dois livros em 
pré-projeto: um sobre um conhecido radialista gaúcho e outro sobre um famoso personagem 
histórico que morou no Rio Grande do Sul. Ambos ainda estão em fase complementar de 
pesquisa e acerto com editoras, entre outros procedimentos preparatórios importantes, antes 
de poder anunciá-los oficialmente.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 22, 23 e 24 ago. 2008, Fim de Semana, p. D1-D2. 


