
Ocupe o New York Times 
O prestigiado jornal aprova em suas páginas tanto os cintos Hermès de US$ 1.850 

quanto o movimento de manifestantes que atrai adeptos mundo afora 

Por SIMON DUMENCO, do Advertising Age 

Amaneira pela qual a mídia vem lidan-
do com o movimento Occupy Wall 

Street (Ocupe Wall Street) e suas rami-
ficações já extrapolou os limites do sur-
real. Há um mês, era evidente que mui-
tas das grandes empresas do setor, em 
certa medida, esperavam (ou pelo me-
nos previam) um desfecho rápido para 
o movimento. 

Acredito que, para os jornalistas, a 
cobertura dos protestos de um bando 
de gente acampada em um parque não 
se trate exatamente de uma tarefa das 
mais cobiçadas, sobretudo partindo do 
pressuposto de que essas demonstrações 
não vão dar em nada. Pense, em particu-
lar, no New York Times. Em um primeiro 
momento, o jornal ficou tão atordoado 
com a situação que encarregou uma de 
suas críticas, Ginia Bellafante, que assu-
mira havia pouco a coluna Big City, de 
escrever um artigo fazendo pouco caso 
do Occupy Wall Street, taxando-o de te-
atrinho barato apresentado por uma tru-
pe heterogênea. 

Pizza e topless 
Seria o Occupy Wall Street um bando 

de patetas ou de defensores da liberda-
de? Depende do número do New York 
Times que se lê. 

Em 23 de setembro, em uma matéria 
intitulada "Gunning for Wall Street, Wi-
th Faulty Aim" (Com a mira descalibrada 
apontada para Wall Street), a jornalista 
concentrou-se nos manifestantes mais 
excêntricos que conseguiu encontrar e 
os ridicularizou (acertando na mosca), 
com um golpe fatal logo na primeira sen-
tença, ao mencionar "uma mulher semi-
nua que se chamava Zuni Tikka" E pros-
seguiu: "Uma loira que tem uma gran-
de semelhança com Joni Mitchell e, pelo 
jeito, um desejo maior ainda de romper 
o espaço-tempo e saltar em 1968, Tikka 
havia tirado tudo, menos a calcinha de 
algodão, e estava dançando no Zuccotti 
Park." Mais adiante, Bellafante criticou 
"a falta de coesão do grupo e seu evi-
dente desejo de fazer uma representa-
ção das idéias progressistas em vez de 
pô-las em prática de forma inteligente." 
Na verdade, a colunista já havia expres-
sado a intenção de desmoralizar os pro-
testos em um tweet dois dias antes: "Os 
manifestantes de Wall Street: paixão, pi-
zza, buzinaço e topless. Acho que o tra-
tamento tributário favorecido dos fun-
dos de private equity vai continuar sem 
problemas." 

Avancemos agora até 8 de outubro. 
Mal se passaram duas semanas após os 
ataques virulentos de Bellafante ao Occu-
py Wall Street, por não ter enviado a ela 
uma apresentação em Power Point com 
suas reivindicações, a equipe editorial 
do New York Times apoiou abertamen-

Manifestantes em Wall Street: movimento gerou réplicas por mais de 900 localidades no globo 

te o movimento e sua revolta ainda inci-
piente. "Não é tarefa dos manifestantes 
redigir as leis. Isso cabe às lideranças do 
país e talvez não houvesse necessidade 
dessas passeatas e comícios se elas esti-
vessem cumprindo seu dever. Como tal 
não está ocorrendo, a expressão públi-
ca de descontentamento é um fim jus-
to e relevante em si." Em 16 de outubro, 
a opinião do colunista Paul Krugman a 
respeito do prematuro "desmerecimento 
e desdém" das manifestações soou qua-
se como uma reprimenda do que a pró-
pria publicação havia expressado algu-
mas semanas antes. 

Occupy X Tea Party 
No final das contas, o jornal viu-se for-

çado a levar a sério o movimento, que ga-
nhou força de maneira impressionante 
em pouquíssimo tempo e, com isso, le-
gitimidade política. O Washington Post 
calcula que, até o momento, tenham sur-
gido protestos semelhantes em pelo me-
nos 900 cidades de todo o mundo. Uma 
pesquisa recente da Universidade Quin-
nipiac apontou que 67% dos eleitores no-
va-iorquinos concordam com as idéias 
dos manifestantes enquanto 23% dis-
cordam delas. Outro levantamento feito 
nos EUA pela revista Time indicou que 
o Occupy tem uma aceitação duas vezes 
maior que o movimento Tea Party (54% 
contra 27%). 

No entanto, cabe lembrar que, para 
o Times e outros grandes veículos de 

notícias, a cobertura dos protestos ape-
nas evidencia a esquizofrenia da cultura 
midiática nos últimos tempos, uma vez 
que os conglomerados americanos des-
se setor (e de todos os outros, diga-se de 
passagem) oferecem remunerações pol-
pudas à alta administração enquanto 
continuam a sangrar os níveis inferiores. 

Oligarquia 
E óbvio que a oligarquia da mídia 

americana está confortavelmente no cha-
mado 1% (mais rico do país).Há pouco 
mais de um ano, a Newspaper Guild (Sin-
dicato dos Jornalistas) teceu comentários 
ácidos sobre a remuneração que Arthur 
O. Sulzberger e Janet Robinson recebe-
ram da New York Times Company em 
2009, um ano após o auge da crise finan-
ceira do grupo, quando esses números 
foram divulgados na primavera ameri-
cana de 2010. 

Em uma carta, reclamou: "Como pre-
sidente e diretor-geral, você, Janet, teve 
um aumento de salário, bonificações e 
outras formas de remuneração de 31,8% 
no mesmo ano, recebendo, assim, US$ 
6,3 milhões. Arthur, na posição de presi-
dente do conselho e editor do New York 
Times, seus ganhos totais mais que do-
braram em 2009, atingindo US$ 6 mi-
lhões. Os US$ 3,7 milhões de seu aumen-
to poderiam pagar o salário de aproxi-
madamente 75 das pessoas que foram 
demitidas." Os pacotes de remuneração 
de Robinson e Sulzberger em 2010 to-

talizaram US$ 4,48 milhões e US$ 4,75 
milhões, respectivamente. Há duas se-
manas, o Times ofereceu aos funcioná-
rios um novo programa de compra de 
ações, uma vez que reduzirá novamen-
te o quadro. 

Classe A 
Porém, talvez mais reveladora ainda se-

ja a maneira como o Times distribui seus 
recursos editoriais, cada vez mais escas-
sos. Por exemplo, na tentativa de acirrar a 
concorrência com a Condé Nast e outras 
editoras do mesmo nível pela atenção da 
classe A, o jornal intensificou a cobertu-
ra sobre o consumo de alto luxo. Assim, 
a última edição da revista T, do New York 
Times, exibia uma modelo muito magra 
usando um vestido Dior de US$ 6.600, 
um casaco Gucci de US$ 7.800, um cinto 
Hermès de US$ 1.850, uma pulseira Eddie 
Borgo de US$ 1.000, um anel Pomellato 
de US$ 11.900 e um relógio Patek Phili-
ppe de US$ 34.200, para começar (a ren-
da familiar média nos Estados Unidos foi 
de US$ 50.046 em 2010.). 

Já em 8 de outubro, o Times queixou-
-se da "concentração de renda na socie-
dade profundamente desigual dos dias 
atuais" que, no entanto, aliada às grifes 
e à publicidade ligada a elas, tem ajuda-
do o jornal a sobreviver. 

Ah, o 1% mais rico! Não dá para viver 
nem com, nem sem ele... Certo, Arthur 
e Janet? 

(Tradução de Antonio Carlos da Silva) 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1484, p. 40, 7 nov. 2011.




