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"O que disse "The Economist?" Ronald Reagan 
 
"The Economist' é quase a única publicação que conheço que trata das questões conceitualmente 
e ao mesmo tempo praticamente... É uma das poucas publicações que eu leio regularmente" 
Henry Kissinger 
 
"É a revista que eu passo a maior parte de meus dias lendo" Bill Gates 
 
"Antes eu pensava. Agora leio "The Economist"' Larry Ellison, Oracle Corp. 
 
“The Economist", a revista semanal britânica, ê um curioso anacronismo. A começar pelo 
formato. É uma publicação impressa bem-sucedida, quando, pelas profecias dos gurus da 
internet, deveria estar em vias de extinção. Em vez da exuberância gráfica de outras revistas, sua 
apresentação é clara e sóbria; dá prioridade ao texto e publica poucas e pequenas fotografias e 
muitos gráficos e desenhos. Foge da superficialidade e não tem medo de apresentar ao leitor 
temas complexos, embora o tratamento dado nunca seja árido. É uma publicação de visão global, 
em lugar de concentrar-se, como aconselham os consultores, no mercado local. Num mundo que 
realça as personalidades, os jornalistas de "The Economist" permanecem anônimos. Longe de 
apelar às emoções de seus assinantes, prefere recorrer à razão para defender seus pontos de 
vista. Ao contrário da maioria das revistas de negócios, que costumam endeusar empresários e 
altos executivos, ela critica duramente algumas de suas práticas. Fiel aos seus princípios chega a 
defender causas impopulares, sem medo de contrariar as convicções de seus leitores. Pior ainda. 
Ignorando a teoria amplamente aceita de que a informação dever ser dada de graça, ousa pedir 
US$ 6,99 nos Estados Unidos, € 5,50 na zona do euro e R$ 29,90 no Brasil de quem vai comprar 
um exemplar na banca. 
 
Uma publicação que ofende de maneira tão evidente as convenções estaria obviamente fadada 
ao fracasso. Mas os números mostram algo diferente. No último ano fiscal, The Economist Group 
teve uma receita de £ 313 milhões (R$ 960 milhões) e um lucro líquido de £ 38 milhões (R$ 117 
milhões), com margem de 17,8%: um resultado de fazer inveja a qualquer empresa jornalística 
em qualquer lugar do mundo. Mas "The Economist" não é apenas "fantasticamente lucrativa". É, 
certamente, a revista mais influente do mundo e cada vez mais lida. Em junho, sua circulação era 
de 1, 42 milhão de exemplares, o dobro da alcançada em 1999. A maioria, 1,22 milhão, no 
exterior, principalmente nos Estados Unidos, onde vende 810 mil exemplares, 8,3% acima do 
semestre anterior e duas vezes mais do que há sete anos. Isso, num mercado em que a luta pelo 
assinante é feroz. 
 
Um jornalista do "Financial Times" escreveu sobre a agressividade das revistas americanas para 
conseguir leitores. Ante uma oferta para receber "Newsweek" por US$ 20 ao ano, ele calculou que 
a assinatura representava um desconto de 92% sobre o preço de capa se comprasse a revista 
toda semana na banca. Para renovar a assinatura de "Fortune", por ser "um dos mais valiosos 
clientes", ele teria que pagar US$ 65 e poderia indicar um amigo para receber a revista "grátis". 
 
Descobriu na internet que a "Fortune" oferecia assinaturas anuais por US$ 29,98, de maneira 
que, pela renovação, ele estaria pagando duas assinaturas e ainda sobravam US$ 5. Se é assim 
que tratam os clientes mais valiosos, comentou, o que farão com as pessoas de que não gostam. 
"BusinessWeek" vende assinaturas anuais por US$ 30. Apesar do marketing agressivo e da 
generosidade das ofertas, as revistas americanas estão perdendo leitores. 
 
Como é que, nesse cenário, "The Economist" aumenta continuamente a circulação nos Estados 
Unidos, apesar de cobrar US$ 129 por uma assinatura na zona do euro custa € 185 e no Brasil, 
US$ 264 enquanto as revistas americanas têm dificuldades para atrair leitores por US$ 20 e US$ 
30? E como é que a receita de publicidade de "The Economist" aumentou em 25% nos Estados 
Unidos, no ano passado, quando as revistas semanais de informação "Time", "Newsweek" e "US 
News & World Report" e as de negócios "BusinessWeek", "Forbes" e "Fortune", em teoria, suas 
concorrentes, registraram quedas de dois dígitos? 



 
Uma pergunta diferente, mas com o mesmo objetivo, foi feita por um repórter a Bill Emmott, em 
2006, quando deixava o cargo após treze anos como editor-chefe de "The Economist". Ele queria 
saber por que, nesse período, a circulação tinha dobrado, de 500 mil para um milhão de cópias, 
enquanto a maioria dos jornais de qualidade perdia leitores continuamente. A resposta serve 
para todas as perguntas. 
 
Emmott atribuiu o sucesso ao rigor analítico da revista e ao apetite por notícias globais de uma 
crescente audiência mundial com alto nível de educação. "As pessoas querem analises concisas e 
com autoridade e é isso que oferecemos." Segundo ele, há um número cada vez maior de 
pessoas com formação superior, cuja vida e negócios são afetados pelos eventos globais, de 
maneira que há um mercado crescente para análises de alta qualidade e bem escritas. A tarefa da 
revista, segundo Emmott, foi facilitada pelo fracasso dos jornais em capitalizar esse apetite dos 
leitores por uma cobertura séria; eles foram na direção oposta e optaram por dar ao leitor mais 
entretenimento. "Há uma escolha entre mais entretenimento e mais informação e o número dos 
que têm tomado a rota de mais informação é muito pequeno.". 
 
Em outra ocasião, Emmott disse que as pessoas querem ler sobre assuntos internacionais, 
negócios e política num pacote bem escrito, que seja acessível e atraente, mas com autoridade. 
Seu sucessor, John Miklethwait, também observou que, "em qualquer lugar do mundo que olhar, 
você vê mais pessoas para as quais 'The Economist' pode ser uma ferramenta útil". A cobertura 
global feita pela revista não é esporádica. "Cobrimos o Oriente Médio toda semana; as outras 
revistas, apenas quando é notícia", disse um executivo. "The Economist" não costuma dar 
informações exclusivas, mas interpretações exclusivas. 
 
A verdade é que é uma tarefa difícil definir "The Economist" ou encaixá-la numa categoria de 
revistas. É mais fácil dizer o que não é. Para começar, o título é enganoso, pois não ê especialista 
em economia, assunto que ocupa apenas uma pequena parte da revista. Não é uma publicação 
de negócios, embora não ignore o tema. Nem uma revista semanal de informação, por que deixa 
de lado temas triviais ou de estilo de vida; não sucumbiu ao culto da celebridade e nem cobre as 
personalidades do mundo da televisão e do entretenimento, que tanto atraem "Time" e 
"Newsweek". Um jornalista americano disse que ninguém espera ver Britney Spears, ou outra 
artista qualquer, na capa de "The Economist". O atual editor-chefe, Micklethwait, reconheceu, 
bem humorado, que a cobertura dessa artista tinha sido fraca, mas acrescentou que, se Britney 
fosse nomeada presidente do Banco Mundial, a decisão de não colocá-la na capa poderia ser 
reconsiderada. Não é também uma revista acadêmica, nem especializada. E como dizer que é 
inglesa se 87% dos exemplares são lidos fora da Grã-Bretanha? 
 
Um dos fatores dessa expansão global de "The Economist" é ser escrita em inglês; é óbvio que 
uma revista da mesma qualidade teria alcance internacional muito mais limitado se fosse escrita, 
por exemplo, em alemão ou italiano ou japonês. 
 
Para complicar a dificuldade de classificação, "The Economist" se recusa a ser considerada uma 
revista. Afirma ser um jornal "newspaper" ou então um "viewspaper", jornal de opinião por que, 
ao contrário das revistas, se preocupa em dar notícias de última hora, da mesma forma que um 
jornal diário. 
 
Jornal ou revista, sua principal característica são os valores pelos quais se orienta. Desde sua 
fundação, há 166 anos, tem batalhado pela defesa do capitalismo, do livre mercado e da 
globalização e aplica esses princípios à grande variedade de temas e eventos que publica. Isto é, 
submete semanalmente os princípios ao teste e à prova dos fatos. 
 
Quem espera encontrar em suas páginas uma intransigente orientação direitista, está lendo a 
revista errada. Apesar de ver o mundo através de um filtro seletivo, nega ser uma publicação 
conservadora, pois nunca se identificou com nenhum partido, defende as reformas sociais, 
aponta as imperfeições do capitalismo e dos mercados, e fica atenta à formação de monopólios e 
às ameaças contra a livre competição. Não duvida em pedir a intervenção do Estado quando 
acredita que o setor privado falha. Segundo Emmott, "nada importa mais do que a redução da 
pobreza". 



 
O mais conceituado editor de "The Economist" no século XX, Geoffrey Crowther, acusado de 
direitista por seus amigos da esquerda, respondeu que não era verdade: "Meu coração, como 
todos os melhores corações, está ligeiramente à esquerda". Na época, o trotskista Isaac 
Deutcher era redator da revista. Crowther teria concordado com um recente artigo da revista 
americana "The Atlantic", que atribuiu a "The Economist" "uma boa dose de progressismo social 
de centro esquerda". Ao longo de sua história, a função da revista foi apresentar os valores 
liberais para uma audiência conservadora e teve seus melhores momentos quando politicamente 
ocupou uma posição de "extremo centro". No passado, lutou contra a escravidão e a pena de 
morte, defendeu as reformas penais, um menor controle da imigração e a descriminalização das 
drogas. Na Inglaterra, pediu a abolição da monarquia e foi a primeira a promover a defesas do 
casamento de homossexuais. 
 
Se a revista endossou políticos conservadores como Ronald 
Reagan e Margaret Thatcher, também apoiou candidatos 
democratas à presidência dos Estados Unidos Barack 
Obama e John Kerry foram os últimos, aconselhou os 
eleitores britânicos a votarem pelo Partido Trabalhista em 
várias ocasiões e reconheceu ter errado ao preferir o Partido 
Conservador em 1996. Sua preocupação não é escolher o 
vencedor, mas adotar a posição mais racional e apoiar a 
política, em sua opinião, mais adequada no momento. 
 
Essa tradicional adesão aos princípios e a falta de 
compromisso com os partidos têm confundido os críticos da 
revista. Em 1949, por exemplo, a revista "Time" escrevia 
sobre o dilema de "The Economist": se defendia o governo 
trabalhista, os socialistas britânicos diziam que a revista 
tinha virado socialista; mas quando criticava o governo, os 
antissocialistas dos Estados Unidos usavam isso como 
prova de que o socialismo não é bom. A critica da revista à 
incompetência e cobiça dos bancos na recente crise tem 
sido arrasadora e chegou a defender a nacionalização de 
alguns deles. A "Columbia Journalism Review" aplaudiu 
"The Economist" pela boa dose de senso comum ao lembrar 
aos banqueiros como tinham sido insensatos e levado o 
mundo à beira do abismo, e que a tentativa deles de 
reescrever a história para dispensar a intervenção do 
governo no setor era tão errada quanto perigosa. Ken 
Auletta, o respeitado crítico de mídia da revista "The New 
Yorker", diz, que entre as razões pelas quais gosta de "The 
Economist" e a considera a revista de interesse geral com 
melhor informação, está a de ser imprevisível, uma revista 
cheia de surpresas. Silvio Berlusconi, o primeiro-ministro 
italiano, que foi por ela duramente criticado, deu-lhe o 
apelido de "The Ecomunist", e comparou seu editor, Bill 
Emmott na época, com Lenin. 



Alguns leitores acreditam ver uma inclinação pró-americana na revista, que a levou a apoiar, por 
exemplo, a guerra do Vietnã, a política externa do governo Reagan em relação à Nicarágua, a 

invasão do Panamá e de Granada, e a endossar a guerra no Iraque. Emmott justificou esse apoio 
a decisão mais controvertida em seus treze anos como editor dizendo, de maneira pouco convin-
cente, que na ocasião era a coisa certa a fazer. "The Economist", porém, criticou Bush pela 
maneira incompetente de administrar a invasão e afirmou que os acontecimentos em 
Guantánamo e Abu Ghraib desacreditaram a missão dos Estados Unidos de difundir a democracia 
e o predomínio da lei. Seu atual editor diz que a administração Bush foi de uma "incompetência 
inimaginável" e insiste em que a revista não adota um ponto de vista americano, mas um ponto 
de vista global. 
 
Um ex-editor, Rupert Pennant-Rea, dizia que "The Economist" atrai leitores com renda e cultura 
acima da média, mas menos tempo para ler, que "testam suas opiniões contra as nossas". 
"Tentamos falar ao mundo sobre o mundo, convencer o especialista e alcançar o amador com 
uma injeção de opinião e argumentos." Segundo um leitor, a revista oferece uma mistura perfeita 
de notícias e comentário inteligente num formato semanal digerível, cujo objetivo, mais do que 
convencer, é arejar temas para discussão. "Quando estava na Ásia Central, minha principal 
preocupação foi encontrar exemplares de 'The Economist' para ler", escreveu ele. Outro leitor 
disse que o mundo caminha para a globalização e que "The Economist" e o "Financial Times" já 
estão lá, ao contrário de "Time" e "Newsweek". Outro afirma que "talvez os leitores comprem 
'The Economist' pelos artigos (como a 'Playboy'), sem concordar com suas opiniões em absoluto". 
Outro ainda diz que a revista oferece um jornalismo muito decente, mas nada extraordinário e 
que "tudo é uma questão de embalagem". A revista "Time" qualificou "The Economist" como 
sábia e brilhante, com uma reputação de onisciência. 
 
"The Economist" já cometeu uma boa dose de erros, alguns colossais. Emmott lembrou que 
"dissemos que o mundo estava se afogando em petróleo, então a US$ 10 por barril, e exploramos 
a possibilidade de que poderia cair para US$ 5. Em poucas semanas estava em US$ 30". Algumas 
previsões que erraram o alvo levaram "The New York Times" a observar que o nome da revista é 
"The Economist", não "The Futurist". 
 
As críticas à revista são tão contundentes quanto os elogios. Numa excelente reportagem em 
"The Atlantic", Michael Hirschorn escreveu que, ocasionalmente, o texto de "The Economist" pode 
ser descuidado, com uma pesquisa superficial dando apoio a hipóteses presunçosas, e que os 
editoriais pressionam os políticos para resolver problemas complexos como se, por exemplo, a 
reconstituição do sistema financeiro global fosse um simples ato de vontade. Mas ele reconhece 
que a revista alcançou um nível alto de influência e importância por ser um verdadeiro digesto 
global, um resumo razoavelmente compacto do que acontece no mundo, inteligentemente 
destilado, numa era em que o volume não digerido de informação global disponível na internet 
continua explodindo. 
 



Anthony Sampson escreveu em "The Anatomy of Britain", no início dos anos 1970, que era tal a 
autoconfiança de "The Economist", com sua maneira anônima de pontificar, que parecia que a 
qualquer momento poderia ser convocada para formar um governo alternativo. 
 
Uma crítica devastadora foi publicada há dez anos pela revista americana "The New Re-public", 
em longa matéria de capa. Seu autor, Andrew Sullivan, dizia que "The Economist" era uma 
espécie de "Seleções do Reader's Digest" para as classes altas, com uma prosa que entra por um 
ouvido e sai facilmente pelo outro, e que sutilmente ilude os americanos a achar que estão ante 
uma combinação de aulas numa universidade inglesa com um seminário em Davos. "Quanto mais 
de perto você olha, mais fraca acha" que é a revista, escreveu. Acrescentou que "The Economist" 
tem muito menos reportagem original que as outras revistas, reescreve as notícias dos outros 
meios e sua elogiada análise tem mostrado uma notável capacidade de estar errada. Mas entre os 
exemplos que mostrou, alguns se viraram contra ele. 
 
Quando "The Economist" escreveu repetidamente que a economia mundial tinha sérios 
problemas, que o crescimento dos Estados Unidos se baseava num insustentável aumento do 
consumo e que, no longo prazo, havia o perigo de uma recessão, Sullivan a acusou de alarmista 
e argumentou, como prova em contrário, que as bolsas estavam subindo. E quando a revista 
alertou que a bolha da internet podia estourar, ele disse que as coisas caminhavam bem e 
aconselhou seus leitores a não venderem as ações das empresas do setor. Sullivan reconheceu 
com relutância que "The Economist" não tem competição no mercado, pois não existe nenhum 
outro semanário global de negócios, política e finanças, e que, dada sua estrutura, é um milagre 
que seja tão boa como é independente e espirituosa. Concluiu dizendo que poderia ser muito 
melhor. 
 
Na verdade, a revista tem errado mais do que gosta de reconhecer. Mas também foi criticada de 
maneira precipitada. Em 2002, afirmou que o mercado imobiliário do Reino Unido iria desabar, 
com queda de 30% nos preços. Quando, algum tempo depois, a revista foi criticada por que o 
mercado continuava estável, Emmott disse que é possível detectar quando uma tendência é 
insustentável, mas é algo completamente diferente antecipar a data certa da queda. A crise 
imobiliária do ano passado provou que a análise da revista estava certa: a tendência era 
insustentável. Ele também lembrou que quando, na década de 1990, "The Economist" escreveu 
que o mercado japonês deveria cair, os críticos mostraram que pouco depois tinha aumentado 
em 30%. Mas, como previra a revista, posteriormente despencou; a mesma coisa aconteceu com 
a bolha da internet. Em junho de 1989, a capa perguntava "Ein Deutschland?" (Uma Alemanha?). 
 
Foi criticada por ter dado prioridade ao coração sobre a mente, expressando o desejo da 
reunificação alemã em lugar de mostrar a dura realidade das duas Alemanhas separadas. Em 
novembro, caia o muro de Berlim, abrindo o caminho para a reunificação apesar da oposição da 
primeira-ministra britânica Margaret Thatcher e do presidente francês François Mitterrand. 
 
"The Economist" é editada em Londres, do 12º andar de um prédio na St James's Street, com 
uma vista incomparável para o Parlamento, o St James's Park e o Palácio de Buckingham. Sua 
redação é pequena, com menos de 80 jornalistas em tempo integral metade das revistas 
semanais, dos quais uns 30 estão no exterior. Mas conta com uma crescente rede de 
correspondentes em tempo parcial. A fila de candidatos é longa. A escolha é muito cuidadosa. A 
preferência tem sido por pessoas formadas nas universidades inglesas de elite, como Oxford e 
Cambridge. 
 
Quase todos os jornalistas são acionistas da empresa. E todos são anônimos para o leitor. O 
editor só assina um artigo quando está deixando a revista, para despedir-se. Para os críticos, o 
anonimato é um símbolo de esnobismo, mas tem suas vantagens. Segundo um antigo jornalista, 
protege, esconde os erros e dilui responsabilidade. Em termos institucionais, já é parte da marca 
da revista e um de seus diferenciais de venda. Possibilita adaptar todas as matérias, com 
freqüência drasticamente reescritas, ao estilo e ao espírito coletivo, o que seria quase impossível 
se fossem assinadas. O resultado não é a opinião de um indivíduo, é a voz de uma instituição. O 
anonimato que reforça a personalidade corporativa e aumenta a autoridade do editor. 
 
A idade média da equipe é baixa, o que levou um observador a comentar que seus leitores não 



deveriam ver a garotada da redação, para a revista não perder autoridade, insinuando, assim, 
que os jornalistas não apenas deveriam continuar anônimos, mas deveriam também ser 
invisíveis. As poucas matérias assinadas são escritas por colaboradores externos de prestígio, em 
geral acadêmicos ou políticos. 
 
Apesar de anônimos, seus jornalistas carregam a pecha de arrogantes. Alan Watkins, 

conceituado comentarista político inglês, disse de um jornalista que ostentava o tipo de 
arrogância característico de quase todo os que já trabalharam em "The Economist". Andrew Marr, 
ex-editor do jornal "The Independent", de Londres, que já trabalhou na revista, diz que em "The 
Economist" há várias pessoas cujo cérebro é tão grande que têm dificuldade para manter o 
pescoço reto. Segundo ele, "The Economist" é a última sobrevivente do verdadeiro jornal 
ideológico. 
 
Andrew Neill, ex-editor de "The Sunday Times", de Londres, escreveu em suas memórias que 
sentia saudades do tempo em que esteve em "The Economist", um lugar agradável e civilizado 
para se trabalhar, se bem que algo fora deste mundo, mais parecido a um colégio de Oxford uma 
atmosfera rarefeita em que havia fermento intelectual, do que a uma revista semanal. Ao 
contrário de outras publicações, disse, as discussões eram sérias e razoavelmente civilizadas e 
sempre em torno da orientação da revista e das posições a tomar. 
 
O momento crucial da edição da revista é a reunião das manhãs de segunda-feira, quando os 
jornalistas se apinham na pequena sala do editor, sentados onde houver lugar cadeiras, beirai da 
janela, radiador, no chão ou ficam em pé. São examinados os assuntos para próxima edição e se 
debate, às vezes com veemência, a linha dos editoriais. Todos os argumentos são bem-vindos. A 
pergunta crucial que permeia o encontro é: "Qual seria a posição liberal sobre este assunto?" 
Numa das reuniões, o editor da Ásia disse uma frase em latim ("Fiat justitia, ruat coelum" Faça-se 
justiça ainda que o céu caia) e a reunião continuou em latim. 
 
O objetivo de "The Economist" é oferecer a um público de elite um conjunto coerente e bem 
embalado com os acontecimentos mais importantes. O conteúdo pode ser sério, mas a revista 
não é sisuda. Pelo contrário, é permeada de humor. As capas, feitas com engenho e imaginação, 
costumam provocar pela ousadia e irreverência. George W. Bush foi objeto de uma das mais 
ferozes até hoje publicadas. Os títulos das matérias costumam ser uma reação subjetiva em 
relação ao texto e as legendas das fotos parecem comentários de um observador espirituoso. Na 
época do escândalo com a estagiária Monica Lewinsky, a revista publicou uma foto de Bill Clinton 
com o papa. Legenda: "São mil ave marias". 
 
As primeiras páginas são reservadas para os editoriais ("leaders"), nos quais a dose de opinião é 
mais forte e os argumentos mais contundentes e, por vezes, simplistas. Seguem uma prática 
estabelecida por Geoffrey Crowther: "Primeiro, simplificar; depois, exagerar". O efeito é de 



grande impacto. Mas os editoriais raramente demolem diretamente o argumento contrário. 
  
Começam reconhecendo alguns pontos do adversário, para depois mostrar por que, apesar disso, 
ele estava errado. Dessa maneira, os editoriais ganham credibilidade, pois a conclusão não surge 
como uma imposição a priori, mas como resultado de um raciocínio. 
 
Nas páginas seguintes é publicada a informação sobre o mundo, com matérias concisas, também 
com um viés liberal, mas sem a carga ideológica dos editoriais o que já provocou conflitos 
internos. Em seu artigo de despedida, o editor Andrew Knight disse que apoiou a política do 
presidente Reagan, contrariando a opinião de sua própria redação de Washington. A revista tem 
várias colunas fixas semanais, assinadas com pseudônimo, que não muda quando muda o 
colunista. "Lexington" opina sobre os Estados Unidos, "Bagehot" sobre política inglesa, 
"Charlemagane" sobre a Comunidade Européia e "Buttonwood" sobre finanças; o estilo é mais 
livre e solto que o dos editoriais e mais elaborado que o das notas informativas. Uma ou mais 
vezes no mês, a revista reserva três páginas, sob a rubrica de "Briefing", para analisar temas de 
interesse específico. 
 
Ficaram famosos os "surveys". São suplementos especiais, uns 40 por ano, que tratam de países 
ou tendências. Ao contrário dos suplementos da maioria das publicações, os de "The Economist" 
têm uma rara coerência e uniformidade, que resultam de serem escritos por uma única pessoa. 
Os "surveys" são assinados pelos autores, o que possibilita uma maior variedade de estilos do 
que no resto da revista. 
 
"The Economist" publica quatro edições regionais por semana: Reino Unido; Américas; Europa 
Oriente Médio e África; e Ásia-Pacífico. Com a única exceção de duas páginas adicionais para o 
Reino Unido, o conteúdo editorial das quatro edições é rigorosamente o mesmo. O que muda, 
eventualmente, são as capas e a ordem das matérias. 
 
Metade do capital da empresa holding, The Economist Newspapers Ltd., pertence ao "Financial 
Times", que é minoritário no conselho de administração. Outra importante parcela ficou nas mãos 
da família de banqueiros Rothschild e o resto está muito dividido. Tem havido divergências sérias 
já resolvidas com o "Financial Times", por questões econômicas que levaram os outros sócios a 
propor a compra de suas ações, mas nunca esteve em discussão a independência editorial da 
revista. 
 
Matías M. Molina é autor do livro "Os Principais Jornais do Mundo" e está preparando um outro, 
sobre os jornais brasileiros. (matias.molina@terra.com.br). 
 

 
 
A fundamental procura de leitores inteligentes 
Matías M. Molina 
 
Nas palavras de sua historiadora oficial, Ruth Dudley Edwards, "The Economist" foi fundada em 
1843 "para promover o livre comércio, o 'laissez-faire' e a responsabilidade individual por meio 
de uma análise racional aplicada aos fatos; sua sorte é que tanto os princípios como o método 
permanecem relevantes 150 anos depois". Seu fundador foi James Wilson, um industrial cujo 
objetivo imediato era combater as "Corn Laws", a legislação que protegia os produtores ingleses 
de cereais com elevadas tarifas alfandegárias e encarecia o preço do pão e que seria derrubada 
três anos mais tarde. 
 
Em seu número inaugural, o editorial da primeira página mostrou como esses princípios se 
aplicavam às relações comerciais da Grã-Bretanha com o Brasil. O tratado em vigor estava 
expirando e "The Economist" mostrou as vantagens da abrir o mercado britânico para as 
mercadorias brasileiras. As altas tarifas limitavam as importações de produtos brasileiros açúcar, 
café e algodão a apenas 300 mil libras esterlinas por ano, enquanto o Brasil comprava dez vezes 
mais em manufaturados britânicos, taxados com impostos baixos. Sem uma redução das tarifas 
britânicas, o Brasil poderia impor barreiras alfandegárias que afetariam seriamente os 
fabricantes ingleses de tecidos e produtos mecânicos; além disso, o consumidor continuaria 



pagando caro pelo café e o açúcar. Foi a primeira capa da "The Economist" sobre o Brasil; a 
última, em agosto deste ano, mostrava o presidente Lula com uma bola de futebol. 
 
Em números subsequentes, embora fosse contra a escravidão, a revista defendeu o comércio 
com os países que ainda mantinham escravos, pois a proibição significaria, entre outras coisas, 
prescindir do ouro, prata e cobre do Brasil, do algodão, arroz e índigo da América do Sul e do 
açúcar e algodão de Cuba, excluindo, assim, as matérias-primas de que milhões de pessoas no 
Lancashire e Yorkshire dependiam para viver. E o Brasil deixaria de receber suprimentos como 
roupas, alimentos e artigos de luxo; as empresas de navegação também seriam afetadas. 
 
Mas quando Wilson entrou na vida política, como membro do Parlamento e secretário do Tesouro, 
"The Economist" tornou-se mais pragmática e flexível em seus argumentos, dando apoio ao 
governo, inclusive na desastrada guerra da Crimeia, abandonando parcialmente sua 
independência. Segundo a história oficial, como a publicação era dele, a usava como bem 
entendia. 
 
Richard Cobden, o famoso político liberal inglês, escreveu a Wilson que tinha achado muito útil a 
primeira edição de "The Economist", mas perguntava se haveria número suficiente de leitores 
inteligentes dispostos a pagar o elevado preço do jornal e torná-lo viável. Essa é uma questão 
que surgiria durante toda a história da revista. No primeiro ano, a circulação ficou próxima dos 2 
mil exemplares por semana, chegando a 2,9 mil dois anos depois, estabilizando-se mais tarde em 
torno dos 3,5 mil. Era vendido por um preço oito vezes superior ao da maioria dos jornais diários. 
Durante todo o século XIX e começo do XX, teve poucos leitores, mas muito influentes, um terço 
deles na Europa e nos Estados Unidos. 
 
Wilson ficou encantado quando, em 1845, visitou uma fábrica na França em que o gerente era 
leitor regular e assinante da revista e outros empregados tinham uma cópia para eles. Com a 
publicidade atraída pelos leitores de elite, "The Economist", desde o começo, foi um bom negócio. 
 
A revista iniciou uma cobertura sistemática da área financeira que lhe daria grande prestígio. O 
principal responsável foi Walter Bagehot, genro de Wilson, autor de dois livros famosos, "The 
English Constirution", sobre o parlamento e a monarquia, e "Lombard Street", um tratado de 
finanças. Foi considerado o mais respeitado editor de "The Economist" no século XIX e, talvez 
com exagero, o gênio mais versátil da Inglaterra vitoriana. Com ele, a revista alcançou qualidade 
e prestígio que todos editores que vieram atrás dele tentaram igualar. 
 
Mas teve graves lapsos de julgamento. Não conseguiu avaliar corretamente a importância de um 
político como Disraeli, talvez o principal líder conservador britânico do século, e errou 
profundamente no início da Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Pregou a neutralidade da 
Inglaterra entre o Norte e o Sul e a independência do Sul, para depois formar uma federação, e 
não soube reconhecer, no começo, a personalidade de Lincoln. Outro erro foi sua oposição a uma 
maior autonomia para a Irlanda. Apesar desses lapsos, com Bagehot "The Economist" tornou-se 
a revista mais influente da Inglaterra e muito respeitada no exterior. Uma de suas principais 
contribuições para a formação do caráter da revista foi sua insistência em ver aplicações práticas 
para os princípios abstratos que a norteiam. 
 
A circulação só começou a decolar timidamente na I Guerra Mundial, quando saiu de um patamar 
pouco acima de 3 mil exemplares para mais de 4 mil. Nessa época, o editor foi demitido, por ser 
demasiado pacifista. "The Economist" mudou de proprietários em 1928, quando os descendentes 
do fundador venderam suas ações e foi formada a The Economist Newspaper Ltd., que ainda 
mantém o controle. 
 
O mais importante editor no século XX foi Geoffrey Crowther. Ele herdou, nos anos 1930, uma 
publicação respeitada e influente, mas algo cansada e com pouco brilho. Provocou, então, uma 
profunda metamorfose. Como Bagehot, adaptou a revista às necessidades de sua época. 
Modernizou a tipografia e a aparência gráfica, abrindo caminho para as reformas que vieram 
depois; reforçou a cobertura internacional, principalmente nos Estados Unidos; e deu vigor à 
linguagem, aos argumentos e ao processo de edição. Manteve o "laissez-faire" da revista, mas 
observou, depois da guerra, que "os órgãos do Estado têm uma função positiva e muito 



importante a desempenhar na economia nacional" e reconheceu que o "laissez-faire" não impedia 
as flutuações da economia nem reduzia as desigualdades de renda. Alguns de seus sucessores 
inclinaram "The Economist" para a direita, principalmente nos anos 1970 e 80, com editoriais que 
apoiavam a guerra no Vietnã, a política monetarista e a desregulamentação descontrolada dos 
mercados. 
 
A circulação continuou crescendo de maneira lenta e consistente, passando para 6 mil cópias nos 
anos 1920 e 18 mil durante a II Guerra. Em 1950 vendia 46 mil e 104 mil em 1970. 
Posteriormente, ajudadas por campanhas de marketing inteligentes e agressivas, as vendas 
dispararam, saltando para 264 mil em 1984. Chegaram a 1,42 milhão em junho deste ano. 
 
Tudo indica que a revista continuará crescendo, pelo menos num futuro imediato, aproveitando 
o filão de leitores potenciais dos países emergentes, principalmente na Ásia. Mas essa 
prosperidade pode aumentar a intensidade de um problema já latente: a perda da identidade e 
das raízes britânicas. Como o atual editor reconheceu, "acho que não podemos ser acusados de 
adotar um ponto de vista britânico". Esse é o problema. Hoje, menos de 15% dos leitores estão 
no Reino Unido, e existe uma crescente percepção de que a revista perdeu influência em seu país 
de origem. Roy Jenkins, que foi chanceler do Erário (ministro da Fazenda) e que recusou uma 
proposta para editar "The Economist", escreveu em suas memórias que não era mais um leitor 
dedicado, por ser uma publicação feita essencialmente para estrangeiros. Andrew Neil, antigo 
jornalista da casa, disse que, nos anos 1980, a revista tinha sido importante no país e influente 
nas questões econômicas e políticas, mas que não era mais leitura essencial. Talvez por isso, 
dentro da empresa há uma preocupação em destacar a "britishness" da revista e em dizer que "o 
DNA da companhia está em Londres". Mas isso é cada vez menos perceptível. A ênfase na 
globalização pode levar a uma revista pasteurizada, com um estilo cada vez mais homogêneo. 
 
Da mesma maneira que observara Richard Cobden quando saiu o primeiro número, Jon 
Friedman, do "MarketWatch", se perguntava no ano passado se "The Economist" não seria 
demasiado sofisticada, observando que talvez não haja um número suficiente de pessoas para ler 
uma revista desse nível. Até agora, "The Economist" tem enfrentado esse risco persuadindo 
habilmente o mercado de que, como diz "The Atlantic", é a revista que você precisa ler. 

 
 
Edição em espanhol foi um fracasso 
Matías M. Molina 
 
Nos anos 1960, embalada pela euforia de seu crescimento no mercado internacional,"The  
Economist" lançou uma edição em espanhol para a América Latina. Como diz a história oficial da 
revista, a iniciativa foi um fiasco, na qual se cometeram erros clássicos, que poderiam 
proporcionar um estudo fascinante das deficiências do estilo britânico de fazer negócios no 
pós-guerra. 
 
A idéia de fazer uma seleção de artigos de "The Economist", para ser distribuída, em espanhol, na 
América Latina, foi lançada em 1965 com o entusiástico apoio da representante de publicidade da 
revista nos Estados Unidos, a Kenyon, que ficou com uma participação de 30% do 
empreendimento. Posteriormente, seria feita uma edição em português para o Brasil. 
Consultados, bancos e empresas multinacionais acharam a idéia excelente. Mas não foi feita 
nenhuma pesquisa séria, por que custava caro, e havia o problema de que o editor de "The 
Economist" em inglês, Alastair Burnet, em teoria o responsável final pela publicação, não 
conseguia ler espanhol e lavou as mãos. Um jornalista que acabava de fazer um suplemento 
("survey") sobre a região, Norman MacRae, considerou a iniciativa totalmente maluca. O 
responsável pela parte comercial disse que estavam caminhando para um desastre. 
 
Foi escolhido um editor, Norman P. Mac-Donald, nascido no Brasil, e nomeados correspondentes 
na região, uma vez que, ao contrário da proposta inicial, a edição também conteria abundante 
material original. Em maio de 1966, foi lançada "The Economist. Política, Economia, Comercio", 
com periodicidade quinzenal. Por tratar-se de uma região politicamente muito sensível, houve 
preocupação com um conteúdo "factualmente impecável e sério e objetivo em suas criticas". A 
reação dos leitores foi favorável e a circulação ultrapassou a meta inicial. 



 
Mas surgiram problemas com a impressão, feita em Londres, muito longe dos leitores; com a 
cobrança e renovação das assinaturas, devido a falhas na programação dos computadores; e 
principalmente com a falta de anúncios. As perdas da edição latino-americana foram muito 
superiores às previsões iniciais, numa época em que a rentabilidade da empresa tinha caído para 
níveis perigosamente baixos. 
 
O conselho de administração discutiu o fechamento. Um dos membros, Evelyn de Rothschild, 
disse que poderia levantar recursos no Brasil e na City de Londres. Foi feita uma nova tentativa. 
A revista passou a ser impressa no Panamá e depois no México. A publicidade e a circulação 
melhoraram, mas as perdas continuaram e os novos sócios não chegaram. O fechamento foi 
adiado, para não coincidir com a visita da rainha Elizabeth à América Latina e com a feira britânica 
no Brasil. Em fevereiro de 1970, "The Economist para América Latina", como era chamado, 
deixou de circular; a edição em português, prevista, nunca foi lançada. Durante anos, algumas 
vozes dissonantes questionaram se a decisão de fechar não teria sido prematura. Mas a questão 
é que todas as tentativas de fazer ou adaptar publicações de informação política e econômica 
para a América Latina resultaram em fracasso.  
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