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O " New York Times " anunciou ontem a promoção da editora-executiva Jill Abramson para 
suceder a Bill Keller como diretora de redação do seu principal jornal. 
 
De acordo com a mudança, o chefe da sucursal de Washington, Dean Baquet, vai substituir Jill 
na editoria executiva. Keller, que passou 25 anos como repórter antes de se tornar diretor de 
redação, em 2003, vai voltar a escrever em tempo integral como colunista da revista do jornal 
e da nova seção de opinião, a Sunday Review, que será lançada dia 26 de junho. 
 
A promoção de Jill coloca uma mulher no ápice da hierarquia editorial do jornal pela primeira 
vez em seus 160 de existência. Jill, que já foi repórter investigativa e assistente da chefia da 
sucursal de Washington do "Wall Street Journal", entrou no "New York Times" em 1997 e foi 
escolhida para comandar a sucursal do jornal em 2000. Ela se tornou editora-executiva em 
2003. 
 
"É o trabalho dos sonhos de qualquer jornalista e um cargo que estou profundamente honrada 
em ocupar", disse Jill, de 57 anos, num comunicado. 
 
As mudanças anunciadas ontem foram iniciadas há um mês, quando Keller se reuniu com o 
publisher do "New York Times", Arthur Sulzberger Jr., para informar que, como o jornal 
atingira uma posição relativamente estável financeiramente, ele achava que era o momento 
certo para deixar o cargo. 
 
"Aceitei sua decisão um tanto contrariado", disse Sulzberger num comunicado. "Sou realmente 
grato pelo trabalho excelente que ele realizou no comando de nossa redação nos últimos oito 
anos, e estou feliz que não vamos perdê-lo." 
 
Keller, de 62 anos, que vai deixar o cargo oficialmente em 6 de setembro, é apontado como o 
responsável por propiciar certa estabilidade ao jornal num momento turbulento e por guiá-lo 
num período de problemas financeiros. A decisão de promovê-lo ao comando, oito anos trás, 
ocorreu depois de revelado que um ex-repórter, chamado Jayson Blair, havia inventado várias 
reportagens, o que levou o então diretor de redação, Howell Raines, a pedir demissão. 
 
A natureza paternal de Keller ajudou a acalmar uma redação que foi sacudida pelo estilo 
agressivo de Raines, dizem atuais e antigos jornalistas da empresa. Mas Keller nunca quis o 
cargo de verdade, acrescentam. Seu desconforto com algumas tarefas do cargo cresceu à 
medida que o jornal enfrentou turbulências financeiras que forçaram a empresa a tomar 
empréstimos, vender ativos e repensar seu modelo empresarial. 
 
Alguns anos atrás, após passar mais de uma semana no Irã para cobrir eleições e a violência 
ocorrida posteriormente, Keller disse depois que a "melhor coisa de estar no Irã é que 
ninguém me perguntou" sobre o estado tenebroso da indústria dos jornais. "Em nenhum 
momento ninguém veio me perguntar: 'Como é que você vai faturar com a web?", disse Keller. 
 
"Tem sido um privilégio trabalhar com os melhores jornalistas do mundo durante esses anos 
fantásticos de turbulência e transformação", afirmou Keller, ao anunciar a mudança. "Eu queria 
cuidar de outras coisas quando a redação sentisse seu jornalismo fortalecido e estivesse 
segura quanto ao futuro. Há essa sensação agora, e com Jill na diretoria, a redação não 
poderia estar em melhores mãos." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3, 4 e 5 jun. 2011, Mercado, p. B3. 


