
ssolada pelo desmoronamento 
contínuo de suas vendas, de 
seus assinantes e de seus con
tratos publicitários, a imprensa 

escrita atravessa u m período de crise 
no qual os lucros da internet não trou
xeram o remédio esperado. The Econo
mist é a exceção. Apesar de uma dimi
nuição recente de suas vendas, o 
semanário britânico continua dando 
mostras de u m a saúde esplêndida, 
principalmente nos Estados Unidos, 
onde se concentra agora a maior parte 
de seus leitores. 

Tamanho sucesso intriga. A Natio
nal Public Radio (NPR) norte-america
na se perguntava em 2006 como um 
jornal dotado de u m "título soporífero" 
e de u m "conteúdo por vezes esotérico" 
tinha conseguido ganhar 13% de leito
res em relação ao ano precedente. Mais 
recentemente, seus números de difu
são em 2010 - 1,42 milhão de exempla
res rodados por edição, dos quais 820 
mil nos Estados Unidos, onde as ven
das foram multiplicadas por dez desde 
1982 - deram espaço para uma nova 
salva de comentários invejosos. 

Para o New York Times, essas perfor
mances se explicariam por um senso 
afiado de marketing: a elegante austeri
dade do logo - letras brancas em um re-
tângulo vermelho - , acrescida de u m 
preço de venda relativamente elevado 
constituiriam uma espécie de marca
dor social, um meio para o leitor afortu
nado, ou que se pretende como tal, afir
mar seu pertencimento à elite.1 O 
semanário busca alimentar essa identi
ficação, como na campanha publicitá
ria de 2007: "Estamos sozinhos no topo, 
mas pelo menos temos o que ler". 

Por lisonjear o perfil do consumi
dor, The Economista atraiu para si em 
1991 os sarcasmos do Washington 
Post. O jornalista James Fallows acu
sava ali a revista londrina de buscar se 
adequar a u m público de privilegia
dos, facilmente enganados pelo sota
que britânico e o "estilo pomposo de 
Oxbrigde [contração das palavras 
Oxford e Cambridge] ".2 

A alusão a certo elitismo não era 
desmerecida. Segundo seus próprios 
números, The Economist dispõe dos 
leitores norte-americanos mais ricos 
(US$ 166.626 de salário anual e m mé
dia, contra apenas US$ 156.162 para o 
leitor do Wall Street Journal e US$ 45.800 
do salário médio de uma família). The 
Economist age como signo distintivo 
de uma comunidade impressionante
mente ampla. Sua aptidão para cres
cer até m e s m o em tempos de crise re
pousa sobretudo e m uma política 
editorial claramente assumida: pro
mover a "sabedoria dos mercados" e 
combater toda e qualquer interven

ção dos poderes públicos. 

"BOM SENSO ECONÔMICO" 

As mídias norte-americanas 
tendem a dar crédito à imagem 

que The Economist dá de si mes
mo, a de um partidário do "ex

tremo centro" e do bom 
senso econômico. N u m 

editorial recente, 
o semanário afir
mava "nunca ter 

sido subserviente a n e n h u m partido", 
ao m e s m o tempo que reivindicava sua 
"ligação de longa data com o liberalis
mo" - uma posição nunca traída desde 
sua criação em 1843, quando a Grã-
-Bretanha ainda era a maior potência 
econômica mundial. 

Os acionistas do jornal consol idam 
seu caráter institucional. Metade de 
suas ações é detida pelo The Financial 
Times Limited (a empresa editora do 
jornal diário britânico Financial Times, 
uma filial do grupo Pearson). O resto 
pertence a acionistas independentes: 
as famílias Cadbury, Rothschild e 
Schroder, assim como diversos mem
bros (e antigos membros) da redação. 

Em 169 anos, dezesseis h o m e n s 
apenas se sucederam na chefia da re
vista. Desde os anos 1900, quase todos 
são oriundos de Oxford ou de Cam
bridge. Uma característica contribui à 
coerência da l inha editorial: os artigos 
não são assinados. Fora a lgumas con
tribuições externas, os setenta jorna
listas (dos quais cerca de c inquenta 
estão instalados na sede londrina) tra
balham no anonimato. O sucesso de 
seus blogs não alterou essa capa de in
visibilidade. "O resultado é que nossas 
escolhas editoriais s eguem um per
curso excepcionalmente democráti
co", explica-nos o diretor atual, John 
Micklethwait. "A ausência de assina
tura também favorece a cooperação 
entre jornalistas",3 salienta o chefe de 
redação Bill Emmott. A precisão não 
carece de uma alfinetada: devotado 
há u m século e meio à promoção da 
concorrência universal, o semanário 
se apoia sobre o princípio inverso - a 
cooperação - para organizar sua pró
pria produção. 

Como demonstra a reação do se
manário à crise financeira de 2008, o 
jornal não perdeu sua fleuma. En
quanto o ministro norte-americano 
da Economia Henry ("Hank") Paulson 
implorava para seu presidente socor
rer Wall Street, The Economist aponta
va com erudição suas soluções para 
remendar o mercado imobiliário, de-
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sencalhar os créditos e os investimen
tos, interromper o aumento do desem
prego e acalmar o mercado das dívidas 
soberanas. O tom tranquilo com o 
qual administrava suas receitas valia 
um certificado de honra: ele tinha vis
to outras crises. 

Ao longo de seu primeiro século 
de existência, o semanário foi teste
munha de diversas depressões mun
diais (de 1873 a 1890 e os anos 1930), de 
um pânico bancário (1907), de u m des
moronamento dos mercados (1929) e 
de uma desvalorização histórica da li
bra esterlina (1931), para citar apenas 
os casos mais notórios de desloca
mento econômico. O século seguinte 
também não foi dos mais ca lmos , 
com o fim do s istema monetário de 
Bretton Woods, os choques petrolei
ros e as diversas convu l sões regio
nais que a c o m p a n h a r a m a baixa do 
cresc imento ao longo dos anos 1970. 
Diante da crise financeira, The Eco
nomist adotou então a postura sobe
rana de quem já viveu de tudo. Suas 
recomendações , no entanto, não bri
lharam nem por sua clareza nem por 
sua constância. 

Enquanto guardião do templo libe
ral, o jornal mostrou uma falta espan
tosa de firmeza doutrinária. Com ape
nas algumas reservas morais, ele 
primeiro aplaudiu os planos de salva
ção em favor dos bancos. "Chegou a 
hora de colocar de lado os dogmas e a 
política para se concentrar em respos
tas pragmáticas", explicava. "Isso sig
nifica, a curto prazo, u m a intervenção 
governamental mais firme do que a 
que os contribuintes, os políticos e os 
jornais partidários da livre-troca gos
tariam numa época normal." Os elei
tores podem encontrar algo a dizer 
diante das centenas de bilhões doados 
para especuladores sem escrúpulos; 
ainda assim, est ima The Economist, o 
poder público agiu com sabedoria: sua 
intervenção poupou aos cidadãos o 
pesadelo dos anos 1930, com suas fa
lências bancárias e filas de espera pela 
sopa popular. "Nenhum país, nenhu
ma indústria sairia incólume de uma 
crise cardíaca financeira", afirmou em 
11 de outubro de 2008. 

Três meses depois, o semanário 
julgava que a intervenção pública já 
havia durado tempo demais. E lançou 
o aviso: nacionalizar os bancos "seria 
um atentado à propriedade privada", 
encorajaria os favores políticos, des
perdiçaria uma fortuna e puniria o se
tor privado (24 jan. 2009). 

Sua única proposta realmente coe
rente - fora, é claro, os chamados ri
tuais para u m maior rigor orçamentá
rio e salarial-concerne no agrupamento 
das dívidas europeias via os eurobonds, 
apresentados como uma solução mila
grosa. Mas a ideia é tomada por emprés
timo de Bruegel, um think tank de Bru
xelas presidido até 2008 por Mario 

Monti, o atual primeiro-ministro italia
no. O jornal tinha acostumado seus lei
tores a mais audácia. 
PRESUNÇÃO LIBERAL 

No entanto, as causas da crise con
t inuam amplamente impenetráveis. 
"São as pessoas que dirigem o sistema 
que devem ser culpadas, não o sistema 
em si", proclamou o jornal em 20 de se
tembro de 2010. Alguns meses antes, 
comentando o impasse político norte-
-americano, ele convidava seus leito
res a "culparem Obama, e não o siste
ma" (18 fev. 2010). A partir do momento 
em que as estruturas nunca são a cau
sa e que apenas os indivíduos devem 
prestar contas, a distribuição dos bons 
e dos maus se torna assunto para aná
lise: repreendemos o presidente do 
conselho italiano Silvio Berlusconi por 
sua corrupção e o chefe de Estado 
francês Nicolas Sarkozy por suas refor
mas tímidas demais, mas saudamos 
as competências carrancudas da 
chanceler alemã Angela Merkel. 

Aprendemos muito lendo The Eco
nomist. James Wilson, seu fundador, 
estimava que a função de um jornal 
consistia em fornecer informações 
confiáveis e claras para permitir aos 
industriais e aos ministros agir com 
conhecimento de causa. Ele foi o pri
meiro título de imprensa a publicar 
listas de preços. Ainda hoje, o semaná
rio consagra diversas páginas a todos 
os tipos de indicadores econômicos e 
financeiros: volume das transações 
internacionais, previsões de cresci
mento do PIB, emissões de gás de efei
to estufa... 

A revista londrina se distingue 
também pela envergadura de sua capa 
internacional. Talvez seja o único se
manário no mundo capaz de se dedi
car e m u m m e s m o número ao comér
cio pela internet na China, à bomba de 
dólares de Las Vegas, às "negociações 
de paz" no Oriente Médio, à pesquisa 
sobre vida em Marte, a um novo mu
seu de arte no Catar e a um obscuro 
explorador sul-africano devorado por 
u m crocodilo. A abundância de as
suntos anda junto, evidentemente, 
com um tratamento cursivo: com ex
ceção de a lgumas pesquisas espe
ciais, os artigos são impressionante
mente curtos. 

Econômica nas palavras, a prosa 
do jornal não deixa transparecer me
nor presunção, principalmente com 
relação àqueles que não partilham seu 
afeto pelo liberalismo nu e cru. O céle
bre economista Paul Krugman é um 
caso. Mesmo sendo pouco suspeito de 
uma cruzada anticapitalista, ele é fre
quentemente alvo de epítetos floridos: 
"keynesiano grosseiro", "militante fe
roz", "herói popular da esquerda nor
te-americana na sua torre de marfim", 
"Michael Moore das pessoas que pen
sam" (13nov. 2003). 

PARÊNTESES PLURALISTA 

The Economist encarna realmente 
essa mistura ideal de liberalismo eco
nômico, social e político que seu dire
tor, John Micklethwait, não cessa de 
elogiar ao público norte-americano? O 
jornal não parece ter percebido que a 
liberdade do comércio vinha precedi
da das liberdades sociais e democráti
cas, pela conquista das quais os povos 
por vezes pagaram u m alto preço. E a 
livre-troca, que ele prega, nem sempre 
tornou a economia mais eficaz e hu
mana, longe disso. 

A despeito de algumas torções no 
seu credo liberal, The Economist se 
manteve fiel ao longo do século XIX a 
três princípios-chave: impor o livre-
-comércio, aceitar algumas reformas 
sociais para conter a febre revolucio
nária e garantir a paz no continente. 

A partir da Segunda Guerra Mun
dial, o semanário consentiu em reatu-
alizar seu corpo ideológico. Em 1940, 
diversos artigos davam a entender que 
ele poderia aceitar um Estado de bem-
-estar social; u m a maneira de admitir 
que o liberalismo à la Wilson não fun
cionava mais. Em uma coletânea de 
ensaios publicada no centenário do 
jornal, e m 1943, o diretor da época, 
Geoffrey Crowther, se mostrava con
ciliador: o laissez-faire econômico, di
zia, provoca desigualdades e uma in
segurança que apenas a intervenção 
pública consegue corrigir. Mas The 
Economist recusava, no entanto, se 
alinhar aos socialistas. Não "por cau
sa de seus objetivos, mas em razão dos 
meios pelos quais eles esperam atingi-
-los".4 Essa magnanimidade doutriná
ria permitiu que ele se enriquecesse 
com um amplo leque de talentos e 
opiniões. Diversos refugiados antina-
zistas se uniram à redação, entre os 
quais - o cúmulo - dois intelectuais 
marxistas: o historiador Isaac Deuts-
cher e o escritor Daniel Singer. O pa
rêntese pluralista se fechou nos anos 
1960, e o jornal retomou seu curso di
reitista. Durante a campanha presi
dencial francesa deste ano, The Eco
nomist descreveu o candidato 
François Hollande c o m o u m "homem 
perigoso", movido por uma "hostilida
de profunda contra o mundo empre
sarial", enquanto o Partido Socialista, 
ainda "não reformado", sonharia em 
conduzir o país a uma "ruptura" c o m 
a Alemanha (28 abr.). 

Hoje, o modelo social herdado do 
pós-guerra é visto como u m obstáculo 
ao crescimento e, portanto, c o m o um 
inimigo a ser abatido. Os sindicatos 
são os primeiros visados. Em 2011, The 
Economist explicava que, para reduzir 
o déficit orçamentário do Reino Uni
do, não bastava aumentar a idade para 
a aposentadoria dos funcionários e re
duzir suas pensões: a "guerra contra 
os sindicatos da função pública" im
punha também ganhos de produtivi

dade suplementares e a generalização 
dos contratos flexíveis ou temporários 
(6 jan. 2011). Há cinquenta anos, um 
discurso desse tipo era inconcebível. 

A partir dos anos 1950, o alinha
mento com Washington constituiu o 
novo fio condutor. Um após o outro, os 
responsáveis pelo jornal aclamaram 
cada operação militar empreendida 
pela Casa Branca, tanto no Vietnã co
mo no Iraque, na ex-Iugoslávia e no 
Afeganistão. Mesmo com relação aos 
arquivos iranianos e norte-coreanos, 
ele se posicionou na linha dura da ad
ministração norte-americana, irritan-
do-se contra uma ONU necessaria
mente pusilânime e burocrática. 

A cobertura da América Latina so
fre da mesma perspectiva de análise, 
principalmente nos países governa
dos pela esquerda, mais particular
mente na Venezuela. Desde 1998, seu 
presidente, Hugo Chávez, ganhou tre
ze das catorze eleições nacionais em 
condições consideradas satisfatórias 
pelos observadores; no entanto, The 
Economist não cansa de agitar o "me
do de que a Venezuela caia cada vez 
mais em uma ditadura" (23 set. 2010 e 
5 jan. 2012). Suas fontes? A mesma 
oposição e as mesmas mídias que, 
com o apoio dos Estados Unidos, fo
mentaram o golpe de Estado fracassa
do de 2002. 

De certa maneira, o jornal renovou 
ligações com o liberalismo de sua ju
ventude. No que diz respeito ao papel 
do Estado, à sabedoria infalível dos 
mercados e aos perigos da contesta
ção, suas posições nunca diferiram 
realmente das que já martelavam seus 
grandes editorialistas vitorianos. 
Com a pequena diferença que, atual
mente, elas são expressas mais indire
tamente. Seu diretor atual, formado 
nas escolas norte-americanas, é puro 
produto dessa nova cultura editorial 
onde se misturam o liberalismo dos 
dias tranquilos e sua variante con
temporânea. Com mais de u m século 
e meio de existência, o porta-estan-
darte da economia dominante colhe 
as conquistas nos quatro cantos do 
globo - salvo na África. Um império 
infinitamente mais vasto do que o de 
seus ancestrais ingleses. 

'Alexander Zevin é historiador da Universi

dade da Califórnia. 
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Text Box
Fonte: Le Monde Diplomatique Brasil, São Paulo, ano 5, n. 61, p. 32-33,  ago. 2012.




