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SINAIS PARTICULARES

A carta de Dilma
Rousseffa Fernan-
do Henrique Car-
doso reconhecen-
do os seus méri-
tos como político,

intelectual e presidente da Repú-
blica tem importância histórica.
Tem também significação políti-
ca, na medida em que desdiz a
catilinária lulopetista sobre a
“herança maldita”. Não tem,
contudo, efeito sobre o jogo polí-
tico-partidário do PT porque,
neste, quem continua a dar as
cartas é o ex-presidente Lula. E
ele já deixou bem claro que con-
tinua a operar dentro da lógica
amigo-inimigo, como se de fato
a política fosse o prolongamen-
to da guerra por outros meios.

Que o PSDB é o inimigo esco-
lhido já se sabe há muito tempo.
É escolha feita desde a prepara-
ção do Plano Real, quando Lula,
sob os maus conselhos de seus
assessores econômicos, prefe-
riu denunciar o suposto “estelio-
nato eleitoral” a apoiar o progra-
ma que pôs fim a mais de duas
décadas de inflação alta, crônica
e crescente e criou as condições
para a retomada do crescimento
com distribuição da renda. Na
Presidência, buscou apropriar-
se dos louros da vitória sobre o
processo inflacionário, como se
fosse ele, e não o seu antecessor,
o responsável político pela esta-
bilização monetária, embuste
que Dilma indiretamente de-
nuncia em sua carta a FHC.

Desde meados dos anos 90, a
escolha do PSDB como inimigo
principal vem sendo reiterada a
cada passo, sem nenhum escrú-
pulo de consciência. Ainda re-
centemente, em meio à crise
que levou à renúncia do minis-
tro Antônio Palocci, Lula atri-
buiu ao PSDB paulista o surgi-
mento na imprensa das informa-
ções sobre a inexplicada – possi-
velmente porque inexplicável –
evolução patrimonial de seu ex-
ministro da Fazenda. Provas?
Não as tinha. Nem mesmo indí-
cios. A acusação leviana servia a
um único e deliberado propósi-
to: arregimentar a tropa petista
no Congresso Nacional para
blindar Palocci na Casa Civil.
Em vão.

O pouco-caso pelas institui-
çõese pelosprincípios republica-
nos – para não falar no desdém
pela verdade histórica – é parte
da lógica amigo-inimigo. Em en-
contro de dirigentes petistas rea-
lizado no interior de São Paulo,
logo após a queda de Palocci, o
ex-presidente afirmou em dis-
curso que os problemas com os
companheiros só surgem quan-
do o partido está desunido. Foi
assim no “mensalão”, disse ele,
invocando o testemunho de Jo-

sé Dirceu, postado ao seu lado.
Foi assim também agora, arre-
matou, fazendo referência ao es-
cândalo que derrubou o minis-
tro da Casa Civil de Dilma Rous-
seff. Ou seja, não importa se hou-
ve ou não houve corrupção, des-
vio de recursos públicos, enri-
quecimento ilícito, etc., nesses e
em outros tantos casos envol-
vendo dirigentes do PT e minis-
tros de seu governo. O que im-
porta é preservar a unidade e a
força daorganização, naluta con-
tra o inimigo.

Maisumavez,no discursorefe-
rido,o propósito doex-presiden-
te foi arregimentar a base parla-
mentar petista, desta feita em
apoio a Dilma Rousseff. Objetivo
legítimo e iniciativa oportuna do
ponto de vista do governo. Co-
mo líder partidário, Lula tem to-
do o direito de convocar os seus a
respaldar a presidenta. Ninguém

o faria com maior eficiência.
O problema é que o ex-presi-

dente, enão é de hoje, se compor-
ta como chefe de uma organiza-
ção dedicada a acumular poder e
evadir-se tanto quanto possível
do controle público (não para se
autorregular, mas para proteger
os companheiros, aloprados ou
não). Cada vez mais raras são as
vezes que se vê em Lula o ho-
mem público preocupado com
as instituições e a qualidade da
vida política. Vício adquirido na
oposição, agravado na Presidên-
cia e cultivado depois de deixar
o cargo.

Dilma Rousseff não é capaz de
operar com a mesma eficiência
política, o que era previsível. A
presidenta é mulher de convic-
ções – não importa se certas ou
erradas – e compromisso com o
quelhe parecetecnicamentecor-
reto. Custa-lhe visivelmente
abrir mão deles, assim como é
perceptível sua falta de gosto pe-
lo fazer convencional da política.

Tipo meio ascético, Carlos La-
cerda, em seu livro de memórias,
relata as dificuldades que vivia
para controlar uma parte da ban-
cada da UDN na Câmara dos De-
putados no final dos anos 1950,
formada por parlamentares boê-
mios que viviam na noite cario-
ca. Resolveu, então, fazer o sacri-
fício pessoal de cair na farra por
unsdias paracriar maior camara-
dagem com seus liderados. Vi-
rou duas noites, de bar em bar.
Diz ele que deu certo.

Registro essa história para res-
saltar o tamanho do desafio polí-
tico com que se defronta a presi-
denta. Sua tarefa é muito maior
e mais complexa que a de Lacer-
da. Para começar, porque não é
na farra boêmia que está interes-
sada a maioria da base de susten-

tação do governo. Para concluir,
porque liderar uma bancada par-
lamentar é algo infinitamente
mais simples do que presidir um
país como o Brasil.

Passados seis meses de gover-
no, Dilma Rousseff ainda não
encontrou resposta para o desa-
fio básico da boa governança no
sistema presidencial brasileiro:
como compor e preservar de
modo estável uma coalizão de
partidos que dê sustentação par-
lamentar ao governo, entregan-
do-lhes cargos e recursos na ad-
ministração federal, e ao mes-
mo tempo realizar um progra-
ma que requer coerência e eficá-
cia na implementação das políti-
cas públicas.

Jejuna na vida político-parti-
dária, em geral, e na vida parla-
mentar, em particular, a presi-
denta acumula tropeços e zigue-
zagues na relação de seu gover-
no com o Congresso, como
mostram as idas e vindas na
questão do sigilo dos documen-
tos oficiais.

Tomara que ela se firme, con-
siga estabelecer limites à voraci-
dade dos aliados, separando o
joio do trigo, e imprima a sua
marca pessoal ao governo. É im-
portante para o País que faça
um bom trabalho e não permita
a Lula exercer, desenvolto, o
seu protagonismo anti-institu-
cional, seja em cena aberta ou
nos bastidores da vida política
(e empresarial).
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A s comunicações
entre as pessoas
vão bem – mas a
imprensa anda
anêmica na inter-
net. Seu modelo

de negócio vai mal. Como ela
vai financiar as reportagens in-
dependentes,que sãocaras? Co-
mocobrar dopúblico pelos con-
teúdos noticiosos quando há
tanta oferta de notícias gratui-
tas em toda parte? Como atrair
mais anunciantes?

São perguntas velhas, éverda-
de. Mas elas ainda estão em
aberto. Demoradamente em
aberto. Estudo recente publica-
do em maio pela Universidade
de Columbia (The Story So Far:
What We Know About the Busi-
ness of Digital Journalism, dis-
ponível na internet) arrisca no-
vas (e boas) respostas, mas não
consegue ser conclusivo. Afir-
ma que o jornalismo é e será es-
sencial, mas sobre como ele se
vai pagar... – bem, quanto a isso
ainda temos uma boa (ou péssi-
ma) estrada pela frente.

Ofato é que não tem sidosim-
ples para os jornalistas enten-
der os desafios da era digital. O
principal talvez tenha a forma
de um paradoxo: a internet vem
conjugandoa diversidade de vo-
zes, no plano do debate público,
com o recrudescimento dos oli-
gopólios, no plano econômico.
Monopólios e pluralismo. Será
essa uma combinação factível?

Vejamos a cena mais de perto.
Aera digitalampliou a comunica-
ção, é evidente. Mais que isso:
nos países onde há tiranias as re-
des interconectadas minam os
controles oficiais e até propi-
ciam levantes democráticos,
atropelando as velhas formas de
censura. Ao mesmo tempo, a oli-
gopolização da chamada indús-
tria do entretenimento nunca
foi tão intensa. A tendência eco-
nômica das fusões, que há pelo
menos duas décadas atinge to-
dosos setores da economia mun-
dial, do ramo de salsichas ao da
especulação financeira, também
gera efeitos no mercado da mí-
dia. Aí,porém, sua fisionomia ad-
quire esse hibridismo entre a
concentração da propriedade e a
multiplicidade de vozes.

A tradição liberal supõe que o
planopolíticoe oplano econômi-
co se espelham. Assim, haveria

uma correspondência direta en-
tre o número de agentes econô-
micos em competição no merca-
do e o número de vozes que têm
lugar no espaço público. Na co-
municação da era digital, no en-
tanto, essa correspondência pa-
rece não existir, daí a sensação
de que vivemos um paradoxo,
uma contradição instável.

A bem da verdade, essa contra-
dição não vem de hoje. Já no final
do século 19, quando os diários
seconverteramemgrandesnegó-
cios, ela se fazia sentir. Nem por
isso a diversidade de opiniões na
esfera pública se tornou inviável.
Ao contrário: no correr do século
20 a democracia ganhou novas
correntes ideológicas, ficou mais
complexa, mais variada – en-
quantoatendênciadeconcentra-
ção econômica na mídia se acen-
tuava. E se acentuou mais ainda
depois do aparecimento dos
meiosdemassa(orádioeatelevi-
são). Ter uma emissora de TV
era mais caro do que ter um diá-
rioimpresso–eojogo exigiajoga-
dores com maior envergadura fi-
nanceira. Com isso o número de
empresas jornalísticas se redu-
ziu ainda mais.

Nos anos 1980 o jornalista Ben
H. Bagdikian (ex-editor do Wa-
shington Post e diretor da Escola
de Jornalismo da Universidade
daCalifórniaem Berkeley)radio-
grafou essa tendência num livro
de nome inequívoco: O Monopó-
lio da Mídia (publicado no Brasil
pela Scritta Editorial, em 1993).
Em 1998, a revista The Economist
diagnosticou um fenômeno aná-
logo no mercado globalizado do
entretenimento. No hoje célebre
A survey of technology and enter-
tainment, publicado em novem-
bro daquele ano, ela deu o nome
dos protagonistas da “oligopoli-

zação”: Time Warner, Walt Dis-
ney, Bertelsmann, Viacom, News
Corp., Seagram e Sony.

Agora, a indústria oligopolista
que nasceu da imprensa come-
çou a mastigar a imprensa. As ba-
sesde financiamento dojornalis-
mo estão ameaçadas. O parado-
xo agravou-se. Em 2008, consu-
mou-se a quebradeira geral dos
jornais locais nos EUA. Em seu
lugar, os sites noticiosos não fo-
ram capazes de gerar o dinheiro
perdido pelos jornais de papel
que desapareciam. A propósito,
o relatório da Universidade de
Columbia é didático ao mostrar
comoas práticas oligopolistas da
velha mídia deixaram de funcio-
nar nas plataformas digitais.

Por quê? Vai aqui uma hipóte-
se: os anunciantes deixaram de
precisar de órgãos de imprensa
para falar com seus públicos,
que se pulverizaram. De sua par-
te, muitas redações sumiram.
Outras foram engolidas – não
mais pelas concorrentes, mas
por outros negócios, negócios
muitomaiores. Velhos títulosfo-
ram comprados por novos mo-
guls da era digital; órgãos de im-
prensa que antes eram empresas
independentes foram acomoda-
dos como meros departamen-
tos degrandesgrupos do entrete-
nimento. Até mesmo os bloguei-
ros – nascidos anteontem, já na
era da internet –, que eram autô-
nomos, viraram colunistas digi-
tais de portais imensos, incorpo-
rados a grupos econômicos que
faturam dezenas de bilhões de
dólares por ano.

Tudo isso ocorreu num perío-
do em que a diversidade de vo-
zes parece feérica, vigorosa, exu-
berante. São incontáveis os ca-
nais por assinatura, os portais,
os sites, os blogs; as pessoas fa-
lam mais, escrevem mais, leem
mais – em todas as línguas –, mas
os nós dessa comunicação per-
tencem a proprietários que com-
põem um clube cada vez mais se-
leto e – aqui está o dado essen-
cial – o negócio deles não é o jor-
nalismo. O negócio deles é, sim,
a diversificação das audiências –
donde a impressão de pluralis-
mo vertiginoso –, mas não é a in-
dependência editorial.

Por isso o desafio não é sim-
ples. Sabemos que sem indepen-
dência jornalística – que saiba fi-
nanciar-se com autonomia –
não há mediação crítica para o
debate público. Para piorar, a in-
dústria do entretenimento julga
prescindir de jornalistas inde-
pendentes. Enquanto isso, a im-
prensa livre busca uma fórmula
para fechar suas contas. Se ela
não encontrar sua fórmula, o en-
tretenimento será mais do que já
é o oráculo da política. E a demo-
cracia, como a imprensa de hoje,
sofrerá de anemia amanhã.
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A internet e a
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Amigo ou inimigo,
o jogo continua

PÃO DE AÇÚCAR
Verbas públicas

É revoltante ver o BNDES preten-
der financiar um negócio inexpli-
cável e que, ainda por cima, pre-
tende oficializar uma fraude. O
empresário vendeu e não quer en-
tregar. Para burlar o pacto que fir-
mou quando estava mal das per-
nas pretende ludibriar a empresa
que o apoiou e recorre a verbas
públicas, que deveriam ser dire-
cionadas para o desenvolvimento
das pequenas e médias empresas
do País (não foi isso que a presi-
denta prometeu na campanha?).
O pior é que encontra o BNDES
disposto a participar dessa frau-
de. Que benefício esse banco de
fomento vê em eliminar a concor-
rência entre dois grandes players
de um importante mercado de
massa? Sou pequeno empresário
e não consigo encontrar linhas de
financiamento do BNDES que
permitam tornar viáveis opera-

ções de fusão e aquisição para am-
pliação de negócios e de merca-
dos. Oferecem-me o cartão
BNDES para compra de produtos
que, neste caso, não têm nenhu-
ma serventia. As outras linhas de
financiamento que eles dizem
ter... Bem, sugiro que alguém
com bastante tempo e paciência
procure algum banco, apresente-
se como pequeno empresário e
depois me diga o resultado.
LUIZ WERNER
lawerner@terra.com.br
São Paulo

Que fusão é essa?

O negócio apresentado pelo Pão
de Açúcar, em que o BNDES quer
porque quer jogar mais de € 2 bi-
lhões, não é fusão, mas aquisição.
Fusão é junção de esforços e não
exige capital novo. Nem está cla-
ro o que o BNDES quer agora
comprar de supetão, no estilo me-
galomaníaco petista de fazer ne-

gócios, por meio de interesses pri-
vados escolhidos a dedo. Não é
para isso que o BNDES existe,
pois de social o negócio não tem
nada. Nem o fato de ser ilegal, no
entanto, nos protege de sua exe-
cução, de tanta coisa ilegal que o
governo vem patrocinando.
WILSON SCARPELLI
wiscar@estadao.com.br
Cotia

Tudo contra

Elimina concorrência, sobra só o
Wall-Mart. Facilita um oligopó-
lio. Teremos apenas franceses e
americanos. Remessa de lucros
para a França e os EUA. E ainda o
BNDES se metendo em assunto
totalmente fora de sua finalidade
e competência. Não é desenvolvi-
mento. Não é social. Vai no rumo
das montadoras de automóveis
vulgo brasileiras (sic), em que só
sobrou a Caoa, querendo sair do
casulo. Eis o nosso B do Bric

emergente, já sofrendo a doença
holandesa. Vendendo só commo-
dities. Deitado eternamente em
berço expendido.
ULYSSES F. NUNES JUNIOR
ulyssesfn@terra.com.br
São Paulo

Nosso dinheiro no esgoto

Começa cheirando mal a fusão
dos dois poderosos grupos do se-
tor de supermercados. Se o princi-
pal objetivo da união é otimizar
suas vendas, com a obtenção de
maiores margens de lucro, soa es-
tranha a presença do governo bra-
sileiro na operação. Sem dinheiro
sequer para a manutenção de
suas obras (estradas ruins, SUS
ruim, falta de caixa para pagar pre-
catórios, aeroportos desmoronan-
do, obras paradas por todo o Bra-
sil), enfiar R$ 4,5 bilhões de nos-
sos impostos, via BNDES, numa
simples operação de fusão é que-
rer jogar o nosso dinheiro pelo es-

goto. A alegada ameaça de desna-
cionalização do setor não gruda,
não justifica o investimento. Para
mim, tem cheiro de propina gros-
sa aí. Há mais gente do governo
cobrando por consultorias... Está
na hora de o STF mostrar que, en-
fim, está do lado do povo. Mexam-
se, ministros!
DOMINGOS PEROCCO NETTO
dperocco@ig.com.br
Itatiba

Imoralidade

O aporte de vultosos recursos do
BNDES é um tapa na cara dos bra-
sileiros. A imoralidade da medida
muito se assemelha ao que acaba
de se passar com Palocci e os R$
20 milhões. No caso do Pão de
Açúcar, são R$ 4 bilhões e um as-
sento no conselho da Câmara de
Gestão do governo federal.
RICARDO SALLES
salles@endireitabrasil.com.br
São Paulo

‘Exorbitância do BNDES’

Quem teria sido o consultor do
Pão de Açúcar, o Palocci ou o Pau-
linho da Força? Para quem não se
lembra, foi este que ajudou no
empréstimo do BNDES às Lojas
Marisa. Com a resposta o cliente
silencioso.
RONALDO J. NEVES DE CARVALHO
rone@roneadm.com.br
São Paulo

Péssimo para o consumidor

Não sei até que ponto seria saudá-
vel para o País a união do Pão de
Açúcar com o Carrefour. O Pão
de Açúcar é uma rede de super-
mercados caríssima, imaginem
unindo-se a outro grupo expressi-
vo em nosso país. Eu morava em
Curitiba, onde os preços do Pão
de Açúcar eram os mais exorbi-
tantes. Há dois anos moro em
Fortaleza e é a mesma coisa: são
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Christine Lagarde, nova diretora-gerente do FMI

LOREDANO

Sem o jornalismo
independente o oráculo
da política será ainda
mais o entretenimento

Lula ainda dá as cartas
como se a política fosse
o prolongamento da
guerra por outros meios
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