
 

er c o r r e s p o n d e n t e es t range i ro no 

Brasil, há 20 anos, não era das t a re 

fas mais fáceis. Um país de terceiro 

m u n d o , marcado pela corrupção e 

conhecido in te rnac ionalmente por 

estereótipos que remetiam ao clima tropical, às 

belas mulheres e às paisagens exóticas. Emplacar 

pautas em seus veículos de origem era uma mis

são difícil para os correspondentes. Ou as maté

rias se baseavam em clichês "exóticos", ou eram 

jus t i f icadas por g randes a c o n t e c i m e n t o s na 

maioria das vezes negativos. 

De fato, a situação mudou. Não dá para dizer 

que os jornalistas estrangeiros no Brasil vivem 

uma vida mais tranquila. Pelo contrário, o 

romantismo eternizado pela figura do jornalista 

estadunidense Ernest Hemingway e seus drin

ques ficou para trás. Ser correspondente estran

geiro no Brasil hoje é sinônimo de muito traba

lho e, para complicar um pouco, com escritórios 

centrais — principalmente os da Europa e os dos 

Estados Unidos — afetados pela crise. 

Mas, se do ponto de vista financeiro a coisa 

não está tão boa, em termos de conteúdo a his

tória mudou. A pauta Brasil ganhou pujança. O 

país já não é um simples coadjuvante, virou pro

tagonista. Pelo menos entre os países em desen

volvimento e, com a chegada da figura do operá

rio que virou presidente, matérias relacionadas 

ao Brasil começaram a ser recebidas de forma 

mais fácil. Já em 2 0 0 9 , um levantamento pela 

CDN Análise & Tendências apontava a visibili

dade que o Brasil vinha ganhando no cenário 

internacional. O levantamento apontava que o 

país já começava a ser tratado com detalhes e 

complexidade, algo raro até então. 

NOVOS CORRESPONDENTES 
A mesma pesquisa mostrava que apenas 1 5 % do 

material publicado tem viés negativo. Antes disso, 

em 2 0 0 9 , o número de correspondentes na capital 

paulista era de 7 0 , hoje esse número pode estar 

próximo de 2 0 0 . Mesmo com todos os ajustes a 

serem feitos, a expectativa dos correspondentes é 

que com a realização de grandes eventos por aqui, 

como foi a "Rio+20" em junho e como serão Copa 

e Olimpíadas, os jornalistas se informem mais 

sobre o Brasil e possam amadurecer o enfoque 

dado ao país. E, ainda que os países de origem 

estejam em crise, não faltam investimentos nos 

escritórios de veículos internacionais no Brasil. 

Um dos grandes veículos a reformular suas 

bases no Brasil foi a CNN, que em outubro do ano 

passado abriu um escritório em São Paulo. O obje

tivo da nova sede é cuidar dos eventos que acon

tecerão no Brasil. A responsável pela CNN no 

Brasil é a correspondente Shasta Darlington, que 

já realizou na "Rio+20" uma cobertura especial. A 
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decisão da empresa de abrir a unidade no Brasil foi 

justamente pela proximidade com a Copa do 

Mundo, em 2014, e com as Olimpíadas no Rio de 

Janeiro, em 2016. Na inauguração, Parisa Khosravi, 

vice-presidente sênior da CNN Worldwide, des

tacou o momento propício para a chegada da 

emissora no país. "Queremos estar mais próximos 

de onde quase tudo acontece. O que acontece no 

Brasil hoje terá reflexos no mundo todo." 

Outro veículo de relevância internacional, a 

Agência France Press (AFP), comunicou um 

novo diretor para o Brasil. Pierre Ausseill 

comandará os três escritórios da agência no 

país, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em 

Brasília. Um dos principais desafios do jornalis

ta, que está na AFP desde 1 9 9 6 , é ser o respon

sável por dar continuidade ao que a agência 

chama de "Plano Brasil", que é focado nos gran

des eventos esportivos que acontecerão no 

Brasil. Na linha de produção da AFP, estão tex

tos, fotos, vídeos em alta resolução e diversos 

outros conteúdos multimídias durante a Copa. 

Para otimizar sua cobertura, a agência fechou 

parcerias com a ESPN e com a TV Século 21. 

A Reuters foi outra agência que também 

anunciou investimentos em sua operação brasi

leira. Tendo o Rio de Janeiro escolhido como 

principal cidade, a agência Já começou a reforçar 

sua cobertura, principalmente perante as empre

sas brasileiras. A escolha do Rio está relacionada 

à presença de grandes empresas, como a Vale e a 

Petrobras, e à representação de toda a cadeia de 

negócios que a Copa e as Olimpíadas vão gerar. 

A reestruturação até demandou a contratação de 

repórteres e profissionais. 

O interesse no Brasil não está relacionado 

somente aos veículos tradicionais, a CEO do The 

Huffington Post, Arianna Huffington, esteve no 

Brasil em 2011 e falou sobre a versão brasileira 

de seu portal. Arianna destacou que pretende 

fechar parceria de mídia até setembro com 

algum grupo de mídia local para lançar o The 

Huffington Post Brasil. Segundo Arianna, seu 

interesse no Brasil está relacionado ao cresci

mento econômico e o potencial de futuro do 

Brasil. Apesar da parceria com um grupo de 

mídia, ela ressalta que o site estará aberto a 

colaboradores e a comentários. 
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Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 25, n. 281, p. 48-49, ago. 2012.




