
DINHETRO/572-17/Oy/2008





KAY GRANAM:
após bancar
a publicação do
caso Watergate,
tornou-se a mulher
mais influente
da imprensa
americana

ÁLBUM DE FAMÍLIA:
a neta (no chão.

à dir.) é tida como
mais preparada e

discreta que a avó,
que tinha intensa

vida, social em
Washington

esteja apurando e escrevendo grandes
reportagens e distribuindo-as para
nossos leitores, não importa qual pla-
taforma eles queiram acessar", disse
ela recentemente para a equipe de Es-
tilo, uma de suas editorías favoritas.
"Se nós fizermos isso, não importa se a
receita do site é maior do que a do jor-
nal ou vice-versa. Se nós fizermos isso
direito, vamos virar uma empresa de
notícias." Se Katharine fizer isso, dei-
xará sua marca em um dos mais im-
portantes grupos de comunicação dos
EUA, assim como fez outra Katharine
há 34 anos. Sua avó Katharine "Kay"
Graham foi a mulher mais influente da
história da imprensa americana. Sob
seu comando, o Post publicou a me-
morável cobertura sobre o escândalo
Watergate, feita pelos repórteres Bob
Woodward e Carl Bernstein, que cul-
minou com a renúncia do presidente
Richard Nixon, em 1974.

O trabalho da segunda Katharine
em direção ao futuro do Post recém-
começou. Seu primeiro grande passo
será dado ainda este mês, com a subs-
tituição do editor-executivo Leonard
Downie, número l da área editorial do
jornal. Há 17 anos no posto, ele foi in-
dicado por Don Graham', tio de Katha-
rine e antigo publisher do Post, se-
guindo a tradição de encontrar solu-
ções internas para a sucessão dos pos-
tos-chave. A jovem publisher decidiu
inovar e, pela primeira vez, um outsi-
der, o executivo Marcus Brauchli, 47
anos, assumirá o cargo. Anunciado
por ela como "líder forte e visionário",
o executivo trabalhou até meados des-
te ano no The Wall Street Journal,
onde promoveu a fusão entre a reda-
ção do jornal com a do site, fórmula
que deverá repetir no Post. A decisão
de Katharíne vem despertando mui-
tas expectativas, até mesmo pela his-
tória do jornal. "O nosso índice de su-
cesso com publishers chamadas Ka-
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tharine tem sido extraordinário", não
se cansa de repetir Don Grahara.

A entrada da família para o ramo da
imprensa aconteceu em 1933, quando
o bisavô de Katharine, o financista Eu-
gene Meyer, comprou o falido The
Washington Post Na seqüência, en-
carregou o marido de Kay o advogado
Philip Graham/de cuidar do empreen-
dimento. Enquanto Philip Graham fa-
zia prosperar o negócio e enfrentava
sucessivas crises de depressão, Kay se
dedicou ao papel de mãe dos quatro fi-
lhos do casal. A prova de fogo da her-
deira se deu em 1963, quando Philip se
matou com um tiro de espingarda.
Kay, então, resistiu à idéia de vender o

jornal. Ao assumi-lo, compensou a
inexperiência cercando-se de colabo-
radores de peso. Para a parte edito-
rial, apostou em Ben Bradley, o edi-
tor-executivo que antecedeu a Leo-
nard Downie. Para os negócios, trans-
formou em seu principal conselheiro
um investidor desconhecido que co-
meçou a comprar ações do Post em
1973. Era Warren Buffett. hoje o mais
cultuado financista americano e um
dos homens mais ricos do planeta.

Escolhida entre os dez netos de Kay
Graham, Katharine Weymouth já co-
meça a ser chamada de Kaywey, mas
mantém um estilo de vida mais discre-
to que o da avó, famosa pela intensa
vida social - e as relações com os pode-
rosos, como a família Kennedy - du-
rante o período que comandou o jor-
nal. Também ao contrário de Kay Gra-
ham, Katharine parece mais prepara-
da para assumir um veículo da magni-
tude do Post, para onde entrou em

1996. No jornal, assumiu diversos car-
gos, incluindo a vice-presidência de pu-
blicidade, antes de ser nomeada publis-
her em fevereiro. Nos meios editoriais
americanos, é considerada como poten-
cial sucessora do tio Don Graham na
presidência da Washington Post Com-
pany, que, além do jornal, reúne divi-
sões de tevê a cabo, rádio, revistas (en-
tre elas a Newsweek) e serviços educa-
cionais. Em uma época em que a ven-
dagem dos jornais despenca, Kathari-
ne precisa reinventar o Post, cuja cir-
culação nos dias de semana caiu de 832
mil exemplares em 1993 para 638 mil
em 2007. Criada em Nova York, longe
da sede do jornal, ela parece disposta a
encarar a empreitada. No encontro
com os jornalistas da seção Estilo do
Post, lembrou que será preciso criar
novos produtos e recursos. "Alguns
deles vão funcionar, outros não. Eu não
penso que exista uma mágica para fa-
zer nossa indústria melhorar." H
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