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FECHAMENTO AT
TIFFANY'S

Ia ê inteligente, sofis-
ticada e absoluta-
mente espontânea,
mas se engana quem
espera de Joyce

Pascowitch uma postura afeta-
da. No dia da entrevista à
IMPRENSA, desavisada sobre a
necessidade de ser fotografada,
Joyce, a princípio, relutou, alegan-
do estar mal-vestida, mal-pentea-
da, mal-maquiada. Cedeu, em um
segundo momento, e aceitou fazer
as imagens. Ao final, sua assessora a convenceu de
que era melhor marcar outro dia para a sessão foto-
gráfica, o que foi feito. O episódio ajuda a entender
um pouco o espírito de Joyce. Ela freqüenta os
ambientes mais disputados, tem como amigos e
interlocutores as figuras mais célebres ou poderosas,
coleciona informações de bastidores e freqüente-
mente tem acesso privilegiado a fatos que ela publica
primeiro. Tanta proximidade com o luxo e o poder
não a transforma, contudo, num estereótipo fácil.

Joyce é a segunda mais nova na sucessão de três
irmãos, nascidos na rua Rio Preto, no Jardim
Paulista, em São Paulo, filhos de um industrial e
uma dona de casa. Ainda na adolescência, Joyce
Pascowitch se mudou para o Jardim Europa, onde
brincava pelas ruas do pacato e arborizado bairro
nobre paulistano.

Enquanto conversávamos em sua ampla sala
clean no site Glamurama, no Jardim Europa, ficou a
maior parte do tempo sentada à sua mesa, olhando
constantemente para a caixa de entrada de seus
e-mails. Só levantou para encostar a porta da sala e
depois para fechar a grande persiana ao lado de sua
mesa quando o sol começou a incomodar. No canto
da sala, também ao lado da sua mesa, havia um
umidificador funcionando pelo primeiro dia e já
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aprovado por Joyce: "Essa polui-
ção é um veneno. Ainda mais que
tenho olhos claros. Esse aparelho
está sendo ótimo!".

Seu ambiente de trabalho diá-
rio, na direção de conteúdo dos
produtos Joyce Pascowitch, é
composto por uma ante-sala
onde ficam sua secretária e asses-
soras, uma sala com um grande pé
direito, uma mesa cheia de publi-
cações estrangeiras, leitura fre-
qüente, como a Vogue americana

e inglesa, Monode, Vanity Fair, Harper 's Bazzar, além
dos jornais The New York Times e Financial Times.
Atrás, uma estante com alguns bichos de pelúcia e
ao canto um espelho de corpo inteiro.

Fluente em três idiomas, aprendeu o inglês aos
quatro anos, e francês aos oito. O italiano, um
pouco depois, nos anos 1980. Nascida em 9 de
abril, é do signo de áries, com ascendente em leão.
Para balancear tanto fogo em sua conjuntura astral,
tem a lua no signo de câncer. E como o fogo, aliás,
consome ao máximo tudo o que vê pela frente. O
zodíaco, no entanto, não é seu oráculo favorito, mas
a Cabala, judia e estudiosa que é do método. Aos 13
anos fez sua primeira viagem à Europa, para um
curso de férias na Suíça. Aos 15, novo curso de
férias também no mesmo país.

Joyce Pascowitch é casada com o empresário
Ezequiel Dutra. "Estamos casados há 14 com um
intervalo de 4 anos", brinca, afirmando que esse
período sabático serviu para reafirmar os laços e as
certezas do amor que têm um pelo outro.

Ainda na escola, no famoso Colégio Rio Branco,
fez um teste vocacional no qual descobriu sua incli-
nação para comunicação. "O teste deu que eu pode-
ria seguir carreira em comunicação e áreas ligadas ao
design" Como é de seu perfil ousado e motivado por



desafios, acabou escolhendo seguir os
estudos universitários em Desenho
Industrial, no Mackenzie, por se tratar
de um curso novo e que ainda não tinha
muita cara no Brasil. No Rio Branco
estudou numa turma que deu muito
certo em suas áreas profissionais, como
Antônio Ermirio de Moraes Júnior, filho
do proprietário da Votorantim.

DA LOUCURA DO COLUNISMO

DIÁRIO NA FOLHA DE S.PAULO À

ROTINA MAIS CONTROLADA DO

GLAMURAMA. "TENHO TEMPO

DE FAZER PIPI, PELO MENOS"

INICIO DE CARREIRA
Filha rica de uma família abastada, foi criada com

o que havia de melhor em termos de produtos e
informações vindas do exterior. Sempre gostou de
jornais e revistas e lia as colunas de Zózimo Barroso
do Amaral no O Globo, sem saber que um tempo
depois se tornaria um de seus principais frutos, com
alto prestígio e aceitação no meio político e social do
país. Formada em 1975, já tinha passagem pela tele-
visão, na TV Bandeirantes, onde conheceu e se tor-
nou grande amiga do apresentador Fausto Silva, à
época o Faustão, do "Perdidos na Noite".

Inquieta e observadora atenta, percebeu uma
grande lacuna de mercado que resolveu explorar
com o lançamento de uma revista que tratava de
variedades e estilo, a Around, que depois passou a se
chamar A-Z. Esse foi seu início oficial na carreira
bem-sucedida no mercado editorial. Ali, fazia de
tudo um pouco, da venda de espaço comercial a
produção de textos para o conteúdo da revista.
Escrever sempre fez parte de sua vida e mesmo hoje,
no comando do site Glamurama e das revistas Joyce
Pascowitch e Poder, não resiste e cuida pessoalmente
dos textos mais importantes, bem como dos abres
de matérias, imprimindo ali seu estilo próprio que a
consagrou como uma das grandes colunistas impres-
sas. Estilo irreverente, direto e sem frescura: "gosto
da ousadia. Eu sou assim" Joyce tem três livros

publicados, um sobre receitas que vez
ou outra entravam em sua coluna, outro
de fotos e um mais autoral, em que
reúne 6o crônicas publicadas em seu
site, baseadas em suas vivências, de
eventos sociais a viagens aos inúmeros
países que conhece. Durante a conversa,
recebeu um e-mail de sua editora e
revelou que está num projeto para o

lançamento de um novo livro. Sem querer entrar em
detalhes, diz e insiste apenas que se trata de "um
livro de experiências pessoais".

Começou a trabalhar na Folha de S. Paulo aos 32
anos, permanecendo por mais de 14 à frente da colu-
na Joyce Pascowitch, na "Ilustrada", na época editada
por Matinas Suzuki Jr. "No começo, me sentia muito
insegura e a ajuda do Matinas foi fundamental para
que eu pudesse adquirir mais segurança no comando
de uma coluna diária de variedades como aquela"
lembra-se. Aos poucos, a exemplo do pioneiro no
colunismo social, Zózimo Barroso do Amaral, Joyce
foi conquistando espaço e credibilidade em sua colu-
na diária. Desde a cobertura de eventos sociais a
furos vindos de Brasília, a coluna foi se estabelecendo
a ponto de se tornar referência de prestígio e credi-
bilidade para a Folha e para a colunista.

Era uma fase bastante agitada, por conta do dia-
a-dia do jornalismo em jornal. "Eu chegava cedo na
redação e de início conferia as fotos dos eventos
pautados no dia anterior. Como a coluna era diária,
já deixávamos a estrutura dela preparada mais ou
menos de véspera. Era uma loucura. Não tinha
tempo de fazer pipi porque do caminho entre a
mesa e o banheiro alguma coisa podia acontecer".

Apesar da correria do cotidiano da redação, o
trabalho era extremamente prazeroso. Joyce estava
entre amigos e lembra-se com muito carinho
desse tempo, sua grande escola de jornalismo:



"lembro dos almoços memoráveis que
tínhamos com o pessoal da redação. O
Luís [Frias, presidente do jornal] sem-
pre me pedia para contar uma novidade
sobre bastidores. O clima era descon-
traído, era ótimo, uma delícia", recorda.

desenvolveu seu estilo, conquistou espaço e se
consagrou referência em jornalismo social e político.
Os furos dados por sua coluna eram constantes e
davam cada vez mais peso à credibilidade da
jornalista e sua equipe. Era normal um certo ciúme
dentro da própria Folha. "Furávamos todo mundo, as
noticias chegavam até a gente graças a nossa
competência, persistência, ética, criatividade e
valores que tínhamos". Mas houve um tempo em
que Joyce começou a se sentir saturada da Folha de
S. Paulo. "Não por briga ou desentendimento. Eu
queria mais, fazer coisas diferentes e percebia que
meu tempo na Folha estava chegando ao fim". Foram
dois anos ensaiando um desligamento do grupo,
dos amigos que construiu, da rotina louca que a
acompanhou por tanto tempo. Nesse ínterim,
aceitou um convite para gravar uma coluna eletrônica
para o Jornal das 10, da GloboNews, onde seria
colaboradora pelos oito anos seguintes.

Dois anos depois, veio o desligamento da
empresa da família Frias. Por decisão própria e
segura, ficou apenas um mês de férias e começou
a trabalhar nas Organizações Globo também
como colunista da revista Época. Fazia o mesmo
estilo de trabalho que desempenhava no jornal.
Até mesmo boa parte de sua equipe ela trouxe
dos tempos da Folha. Aprendeu que não se faz
nada sozinha e que em time que está ganhando
não se mexe. Dentre os integrantes desse time

está hoje o fotógrafo Paulo Freitas, que
começou com Joyce como office boy da
"Ilustrada", quando chorava com as
broncas que levava no calor dos fecha-
mentos. Freitas relembra que ganhou a
chance quando um funcionário foi
transferido para outra editoria. Após o
nascimento do primeiro filho, com-
prou uma máquina para registrar os
momentos do garoto e se interessou
em fazer fotografia profissionalmente.
Perguntou a Joyce se ela poderia indi-
car algum curso para que ele pudesse
aprender e ela respondeu: "Sua escola
sou eu, pegue a sua máquina e vá pra
rua fotografar!".

Ficou seis anos como colunista da revista
Época e nos últimos dois acumulou funções: foi
convocada para dar uma força na revista Quem,
que não estava vivendo uma boa fase. "Fui a con-
tra-gosto, para ajudar na publicação e, quando
percebi, estávamos fazendo um bom trabalho ali
dentro". Joyce foi se confrontar diretamente com
celebridades instantâneas e badalações apelativas,
coisas que não a apetecem de maneira nenhuma.
Apesar de ter dado uma identidade e um salto
editorial à Quem, frente a direção da revista, nunca
recebeu convite para dirigir nenhuma outra publi-
cação do estilo. "Não é minha praia. Não gosto
deste universo", confessa.

MULHER DE CONTEÚDO
A imagem de Joyce Pascowitch, consolidada pela

coluna badalada na Folha de S.Paulo, associou seu
nome a festas e eventos sociais de todos os tipos.
"Nunca gostei dessas badalações e meu critério de
escolha para participar de uma festa é a relevância
que isso terá sobre meus negócios ou se é festa de
amigo ou alguém ligado a mim e a meu trabalho.
Para todos os outros tipos, caso haja relevância, pau-
tamos alguém da equipe", descreve. Joyce é muito
segura, tanto nas palavras quanto na postura. Ao
longo das quase duas horas de conversa na tarde de
sexta-feira em seu escritório no Jardim Europa, o
telefone fixo de sua mesa tocou apenas uma vez. Era



Ezequiel Dutra, o marido. Antes de ini-
ciarmos a conversa, alertou à sua secre-
taria que só passasse ligações que fos-
sem realmente importantes.

Quando Joyce adotou o uso de
rádio para se comunicar com seus colaboradores
e fontes, o número de ligações nos seus celulares
caiu consideravelmente. Hoje, aliás, a jornalista
possui três aparelhos em funcionamento, além
de uma linha que usa em suas freqüentes viagens
aos Estados Unidos.

Atualmente, a vida segue uma rotina mais
"humanizada" e dentro de imprevistos que ela
pode controlar e administrar tranqüilamente:
"tenho tempo de fazer pipi, pelo menos".brinca.
Quando ela saiu das revistas Quem e Época, ficou
um tempo em conversas com seu grande amigo
Nizan Guanaes, que estava assumindo a presidên-
cia do Internet Group, o iG, ainda engatinhando
suas operações. Nizan estava apostando forte neste
novo mercado e convenceu Joyce a investir na nova
mídia, ainda incipiente no país. Dessas conversas
surgiu o projeto Glamurama, site de variedades que
hoje tem uma média de seis milhões de unique
visitors mês, algo como 122 mil por dia.

O sucesso do site Glamurama a levou novamente
a uma parceria com o Grupo Folha da Manhã, da
Folha de S.Paulo. "Somos parceiros comerciais por-
que o site esta hospedado e bombando no UOL. As
negociações ficaram a cargo do Ezequiel e hoje
somos parceiros de negócios. E nossa relação, que
sempre foi boa, é excelente hoje em dia.'!

Quase no final da conversa, sua secretária entra
na sala para lhe servir um chá. Ela pede licença e abre
uma vasilha com a sobremesa de seu almoço: maçãs
cozidas com cereja, que trouxe de casa. "Era para ter
mais cereja, mas comi antes". Desde os tempos da
Folha de S. Paulo, tem o hábito de levar sua comida

de casa, feita por sua empregada que a
acompanha há anos. Não é qualquer
marmita. "É uma marmita de luxo. Sou
meio natureba na alimentação" comenta
descontraidamente, enquanto corta os
pedaços da sobremesa.

Sua rotina a permite manter horá-
rios mais ou menos fixos. Levanta por
volta das oito da manhã todos os dias
e faz exercícios físicos com seu perso-
nal trainer na esteira durante uma
hora e meia. Além disso, duas vezes

por semana pratica ioga, alternando entre os
estilos mais clássicos até o power ioga. Chega no
escritório por volta das 11h3O, "mesmo porque
dificilmente uma fonte atende antes das 10 da
manhã", procura almoçar por volta de 13h30 e
mantém seu jantar em casa, na companhia do
marido, por volta das 21 horas. Faz regularmente
análise freudiana, "já há mais tempo que o
Woody Allen" brinca.

Umas das grandes preocupações ao assumir
seu lado empresarial era lidar com questões
burocráticas. "Sou de conteúdo, é o que gosto e
sei fazer". Na estrutura do grupo JP, todas as
áreas estão muito bem definidas e, claro, Joyce
está à frente do conteúdo tanto do site quanto
das duas revistas que edita atualmente. Seu
marido cuida da parte de gestão de negócios
mais ativamente, na diretoria executiva. A revis-
ta Joyce Pascowitch surgiu em 2006 e mais recen-
temente, em maio deste ano, lançou a revista
Poder. Ela se demonstra claramente incomodada
quando falo que ela é a jornalista que virou uma
marca. Cuidadosa ao escolher as palavras, chega-
mos enfim ao consenso de que ela se tornou a
jornalista que virou referência para o mercado
editorial. E não apenas nele.

Na última edição do São Paulo Fashion
Week em junho, a parceria entre o lounge da
Fiat e o lounge do site Glamurama fez com que
o espaço coordenado por Joyce fosse um dos
mais badalados e movimentados, antes e
depois dos desfiles, durante toda a semana de
moda no pavilhão da Bienal.

Text Box
Fonte: Imprensa, ano 21, n. 237, p. 34-38, ago. 2008.




