CartaCapital revela as mais admiradas
Cristiane Marsola
Pelo segundo ano consecutivo e pela sexta vez desde que a pesquisa começou a ser feita, a
Natura foi eleita a primeira colocada entre As Empresas Mais Admiradas no Brasil, segundo
pesquisa realizada pela revista CartaCapital. Esta é a 13ª edição da pesquisa. Na categoria
serviços empresariais, a Africa foi eleita a Agência mais Admirada do Ano.
A premiação aconteceu na semana passada, no Rosa Rosarum, em São Paulo, e contou com a
presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dos ministros Guido Mantega (Fazenda),
Carlos Eduardo Gabas (Previdência), Miguel Jorge (Desenvolvimento) e Orlando Silva
(Esportes), além de empresários e representantes do Legislativo. Durante o discurso de
abertura, o diretor de redação da CartaCapital, Mino Carta, defendeu a candidatura de Dilma
Roussef (PT) e mostrou total apoio ao governo, chamando Lula de “o presidente mais
admirado de todos os tempos neste País”.
Carta falou que estamos vivendo um momento de tensão por causa das eleições presidenciais,
que acontecem no próximo dia 31. Baseado na apresentação do que chamou de verdades
factuais indiscutíveis, ele defendeu o atual governo e criticou a gestão PSDB, anterior à de
Lula. “A vida das classes D e E melhorou. Isso é bom, não é? Não é o que o capitalismo quer?
Um maior número de consumidores?”, disse Carta.
A imprensa e a censura foram alguns dos temas abordados no pronunciamento do publisher.
“A mídia há 60 anos anos usa o mesmo tom, o mesmo verbo, o mesmo conceito e o mesmo
preconceito. Desde os ataques a Getúlio Vargas, democraticamente eleito (...), passando pela
desgraça do golpe de 1964, insuflado pela Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que
justamente nos tirou a liberdade”, disse Mino Carta.
O diretor de redação da CartaCapital citou o que considera “os únicos exemplos de atentados à
liberdade de imprensa recentemente”: o questionamento da Justiça sobre o relacionamento
publicitário da CartaCapital com o governo e a proibição da veiculação de reportagens sobre
Dilma Roussef no Jornal da Cut e na Rede Record.
O presidente Lula também falou da mídia em seu discurso de encerramento. “A única coisa
que eu quero é que digam a verdade. Enquanto a classe política não perder o medo da
imprensa, a gente não vai ter liberdade de imprensa neste País”, falou, arrancando aplausos
da plateia.
Além do anfitrião e do presidente da República, o evento também teve discursos do
presidente do Conselho de Administração do grupo Pão de Açúcar, Abilio Diniz, e do presidente
do Itaú Unibanco, Roberto Setúbal. Ambos elogiaram a situação do Brasil após os oito anos do
governo Lula. “O Brasil se reencontrou. O Brasil está mais feliz. Os benefícios gerados foram
distribuídos”, disse Setúbal, lembrando depois que o País ainda tem os desafios da educação e
da infraestrutura para superar.
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