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A confirmação veio depois 
de uma semana angustiante. 
Na quinta-feira, 28, o CEO 
da Companhia Brasileira de 
Multimídia (CBM), Eduardo 
Jácome, informou à equipe 
de funcionários do jornal que 
a Gazeta Mercantil — às vés-
peras de completar 90 anos 
e outrora o mais importante 
periódico econômico do Brasil 
— deixaria de ser publicada 
pelo grupo na sexta-feira, 29, e 
voltaria a ser de responsabilida-
de de Luiz Fernando Levy, seu 
antigo dono. Os funcionários 
entrariam em férias remune-
radas de 30 dias. Depois desse 
prazo, eles devem retornar à 
empresa para que seja definida 
a realocação em outros pro-
jetos da CBM. Quem não for 
remanejado terá mais 30 dias 
de aviso prévio. As operações 
online com o nome da Gazeta 
e da Investnews também foram 
suspensas, mas a CBM manteve 
quatro pessoas para prestar o 
que definiu como um serviço 
paralelo na área.  

O que vai acontecer com 
a marca Gazeta ainda é uma 
incógnita. De acordo com in-
formações extraoficiais, Levy 
teria pedido a Nelson Tanure, 
o proprietário da CBM, 90 dias 
para tomar uma decisão, mas a 
proposta foi negada. Durante as 
reuniões na sede do jornal, em 
São Paulo, chegou a ser aven-
tada a hipótese de os próprios 
funcionários passarem a deter 
o direito de uso da marca; po-
rém, a ideia também não seguiu 
adiante. Caso Levy não reative 
o periódico ou entre em acordo 
com Tanure, nem os funcioná-
rios levantem essa bandeira, 
há ainda a possibilidade de que 
a marca vá a leilão — o que já 
aconteceu no passado, em ou-
tros grupos de mídia, com seus 
títulos, como a revista Manche-
te, da Bloch.

Os últimos capítulos da histó-
ria da Gazeta sob o comando da 
CBM começaram a ser escritos 
na segunda, 25, quando Tanure 
informou em um primeiro comu-
nicado que estava devolvendo o 
título a Levy e, assim, rompendo 
o contrato de licenciamento de 
60 anos para o uso da marca. 
O principal motivo seria o cus-
to com o passivo da Gazeta. 
Inicialmente, pensou-se que o 
problema era basicamente as 
ações trabalhistas. Mas, segundo 
fontes ouvidas por Meio & Men-
sagem, na reunião Jácome citou 
também a cobrança de R$ 32 

Depois de um primeiro evento 
em 2007, no qual foram apontadas 
as diretrizes para a criação da EBC 
(Empresa Brasil de Comunica-
ção, responsável pela TV Brasil), 
ocorreu na semana passada, entre 
os dias 26 e 28, em Brasília, o 
Segundo Fórum Nacional das TVs 
Públicas. “O encontro apresentou 
propostas reais para os princípios 
estipulados no primeiro fórum 
e deve ser entendido como uma 
transição entre este e a Conferên-
cia Nacional de Telecomunicações, 
que será realizada em dezembro”, 
explicou ao Meio & Mensagem 
Jorge da Cunha Lima, presidente 
do Conselho Curador da Fundação 
Padre Anchieta (TV Cultura). Na 
pauta do fórum — que contou com 
a participação de representantes 
do setor e da sociedade civil, 
ministros e políticos — estavam 
temas de suma importância para 
o desenvolvimento da TV pública 
brasileira, como as questões de 
financiamento, programação e 
adaptação ao modelo digital. 

Associações do setor pediram 
que a lei que criou a EBC seja 
estendida às demais emissoras pú-
blicas. Isso significaria, na prática, 
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milhões em impostos relativos ao 
período anterior ao contrato com 
a empresa de Tanure. Conforme 
matéria da própria Gazeta, desde 
2003 os recursos adiantados pela 
CBM para o jornal chegam perto 
de R$ 100 milhões. 

Sem ilusão
Apesar de Tanure ter afir-

mado que estava disposto a 
contribuir com Levy para que o 
jornal não fosse descontinuado, 
o primeiro contato deste último 
com os funcionários não foi nada 
animador. “Não se iludam, aca-

bou”, afirmou ao telefone aberto 
no viva-voz para que todos pu-
dessem ouvir, ainda na segunda, 
25. No dia seguinte, porém, Levy 
mostrou-se mais contido ao 
enviar um comunicado interno 
à equipe. 

No documento, defendeu-
se, ao dizer que os contratos 
com a CBM tinham uma meta 
imediata, que seria “propiciar 
à Gazeta recursos necessários 
à solução de seu passivo”. Levy 
explicou que credores passaram 
a pleitear que a companhia de 
Tanure fosse sucessora das 

dívidas da Gazeta, e a tentar 
obter esse direito na Justiça. E 
se queixou pelo fato de nunca 
ter sido eleito presidente do 
conselho editorial do jornal, 
como teria sido combinado. 
Quanto aos adiantamentos em 
dinheiro, disse que estes cons-
tituíam “obrigação da CBM”. No 
fim do texto veio o que poderia 
ser uma última chance para a 
Gazeta: “Perto da comemoração 
dos 90 anos, não deixaremos de 
encontrar fórmulas negociadas 
que preservem a publicação 
do nosso jornal”, afirmou Levy. 
Por enquanto, a declaração soa 
como o canto do cisne. 

Lançada em 1920, a Gazeta 
Mercantil foi por décadas a 
principal referência do jorna-
lismo econômico do País. A sua 
circulação paga chegou a ser 
superior a 120 mil exemplares, 
e a equipe de jornalistas recebia 
alguns dos melhores salários do 
mercado. A qualidade de apura-
ção, a profundidade na aborda-
gem dos temas e os desenhos 
em bico-de-pena tornaram-se 
algumas das marcas do jornal. 
Na virada para os anos 2000, a 
má gestão da empresa começou 
a emperrar, e os salários, a atra-
sar. Também entrou em cena 

um concorrente na área em que 
até então a Gazeta reinava ab-
soluta: o Valor Econômico. Em 
2001, a crise tornou-se aguda 
com a greve dos funcionários do 
jornal, que exigiam o pagamento 
dos salários. Dois anos depois, 
em dezembro de 2003, Tanure 
fechou o acordo de licenciamen-
to com Levy. 

O rompimento do contrato 
ocorre logo após a alta tempo-
rada de publicação de balanços 
financeiros, uma das principais 
fontes de receita da Gazeta e 
segmento em que o jornal é 
vice-líder de mercado (o Valor 
lidera o ranking). Mas o paga-
mento das agências à Gazeta já 
eram todos feitos em juízo para 
garantir o cumprimento de dí-
vidas. A Justiça também penho-
rou ações da Intelig, controlada 
por Tanure, para garantir o pa-
gamento de dívidas trabalhistas 
da Gazeta. O empresário está 
em negociações para vender a 
operadora à TIM. Procurados 
pelo M&M, a diretoria da CBM 
e Levy não se pronunciaram. A 
Gazeta deixou de ser filiada ao 
Instituto Verificador de Circula-
ção em setembro. Na ocasião, a 
sua circulação média por sema-
na era de 70 mil exemplares.Nelson Tanure: rompimento do contrato de licenciamento e devolução da marca a Levy

Ta
ss

o 
M

ar
ce

lo
/d

iv
ul

ga
çã

o

ter publicidade institucional (como 
a do governo) e patrocínio, mas não 
a publicidade comercial — esta últi-
ma hoje praticada pela TV Cultura. 
“Se uma empresa apoia um progra-
ma educacional ou de cultura, ela é 
bem-vinda. Mas queremos consoli-
dar a proibição da publicidade que 
tem como fim a venda de produtos 
e serviços”, afirmou Antonio Achilis, 
presidente da Rede Minas e diretor-
presidente da Associação Brasileira 
de Emissoras Públicas Educativas 
e Culturais (Abepec). Vozes dis-
sonantes, porém, garantem que 
esse modelo seria um retrocesso 

para o setor. “Nós, da TV Cultura, 
acreditamos que a TV pública deve 
ser financiada por toda a sociedade. 
Isso significa o governo, a iniciativa 
privada e o próprio telespectador”, 
disse, em entrevista ao Meio & 
Mensagem, o diretor de marketing 
e capacitação da emissora, Cícero 
Feltrin, que não participou dos de-
bates. “Que TV é essa que só aceita 
uma parte da sociedade?” 

Outra proposta relativa ao 
financiamento das TVs públicas 
apresentada no fórum foi a de que 
todas tenham acesso a um fundo, 
como a EBC tem ao Fundo de 

Fiscalização das Telecomunica-
ções (Fistel). “Não seria preciso 
criar novos impostos. Os recur-
sos viriam de uma realocação de 
verbas”, defendeu Cunha Lima. 
Segundo ele, a independência das 
emissoras em relação a governos 
seria garantida por um “conselho 
representativo da sociedade civil 
com poder de gestão”. Já Feltrin 
defendeu que é “mais fácil o go-
verno interferir numa TV que ele 
paga do que a iniciativa privada em 
uma TV que financia”.

Programação 
Em relação à programação, 

durante o fórum foi levantada a 
necessidade de se rever o Decreto-
Lei 236, de 1967. Este define as 
emissoras educativas e determina 
que todas elas só transmitam aulas, 
palestras e atividades do gênero, 
o que não condiz com a realidade 
atual. Por fim, também foi aborda-
da a migração dos canais públicos 
universitários e comunitários, 
criados pela Lei do Cabo, para as 
redes abertas de radiodifusão — 
o que garantiria a inclusão das 
emissoras comunitárias e universi-
tárias no novo mundo digital.  (PG)

Fórum das TVs públicas: emissoras educativas em discussão
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