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No dia 14 deste mês, uma informação publicada em um site fez os parlamentares brasileiros 
terem de admitir que existia, sim, uma farra no uso das passagens aéreas. A nota dizia que 
até artistas, como Adriane Galisteu, tinham usado a cota parlamentar do deputado Fábio Faria, 
então namorado da apresentadora, para viagens pessoais. Trata-se de um furo de reportagem 
jargão jornalístico que significa dar uma importante notícia em primeira mão - do site 
Congresso em foco (http://congressoemfoco.ig.com.br).  
 
"Essa notícia, sem dúvida, foi um divisor de águas", diz o fundador e diretor do site, Sylvio 
Costa. Ele diz que, ao obter repercussão com uma informação política envolvendo uma 
celebridade, o Congresso em Foco chegou a todas as camadas sociais - a visitação mensal do 
site está em 400 mil usuários únicos (índice que foi alcançado, anteriormente, durante a 
cobertura das eleições de 2006). Com cinco anos de existência, o site ganhou credibilidade no 
meio jornalístico. Agora, quer dar mais um salto: tornar-se uma agência de notícias.  
 
A meta para 2009 é "ganhar dinheiro, não apenas sobreviver", mas sem perder a ternura 
jornalística. "Sou romântico, sim, mas com o pé no chão", afirma Costa, referindo-se ao fato 
de acreditar em um jornalismo transformador capaz de se viabilizar economicamente como 
empreendimento. A preocupação tem seus motivos: por causa da repercussão, o veículo 
perdeu jornalistas de sua equipe, contratados por grandes veículos de comunicação.  
 
Costa diz que o empreendimento está em uma terceira fase. Nesta, além da viabilidade 
econômica, busca também usar o jornalismo como meio de transformação da sociedade. Por 
isso o site pensa em renegociar o contrato com o iG, portal que o hospeda desde o final de 
2006. Costa, no entanto, não dá detalhes sobre a parceria, devido a um contrato de 
confidencialidade. A empresa também busca outras fontes de recursos. Hoje, o site se mantém 
com receita obtida com venda de publicidade, patrocínio, o Prêmio Congresso em Foco e 
publicações. Para 2009, além da agência de notícias, está nos planos a comercialização de 
uma base de dados de informações políticas.  
 
Do ponto de vista editorial, esta terceira fase significa propor uma agenda de discussão para 
fazer o "Congresso funcionar de acordo com o que a população quer". O formato do 
investimento para colocar os planos em prática, segundo Costa, vai depender da sensibilização 
dos patrocinadores e das "forças sociais", mas a ideia é que culmine em uma campanha ("A 
gente pode mudar!") - quando era editor de Cidades no Correio Braziliense, ele criou a 
campanha de paz no trânsito, a partir da ideia da repórter Ana Júlia Pinheiro, que culminou no 
respeito à faixa de segurança em Brasília, algo pelo qual a cidade é famosa.  
 
A redação agora está maior, com nove jornalistas - eram três no início. "Quando comecei o 
projeto, queria ter sócios para a empreitada, mas ninguém aceitou", lembra Sylvio, que na 
época era sócio da agência de comunicação Oficina da Palavra, depois de ter trabalhado em 
grandes veículos, entre eles, a Gazeta Mercantil, em Brasília. Ele conta que, nas épocas em 
que o site não arcava com seus custos, tirou recursos próprios para bancá-lo. Mas lembra que 
o jornalista Ricardo Noblat, com quem trabalhou em diversos veículos, já havia indicado um 
caminho promissor quando criou um blog de política depois de sair do Correio Braziliense. 
Noblat tornou-o não só viável economicamente - esteve hospedado no iG antes de ir para o 
portal do Estadão , como também um sucesso do ponto de vista de reconhecimento.  
 
O primeiro material de grande porte do Congresso em Foco foi a divulgação da relação dos 
parlamentares que tinham problemas com a Justiça, ainda em 2004. De lá para cá, não só foi 
responsável por outros furos de reportagens como também conquistou o Prêmio Vladimir 
Herzog de Anistia e Direitos Humanos, no ano passado. "Provamos que um grupo menor pode 
desafiar a ordem vigente no mercado de comunicação" , encerra Costa.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 30 abr. 2009, Empresas & Negócios, p. C8. 


