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É famosa a frase de
Winston Chur-
chill de que a de-
mocracia é a pior
forma de gover-
no, salvo todas as

demais. Ou seja, não hánada me-
lhor,mesmo quando sereconhe-
cem todos os seus defeitos. Jor-
nalismo é um pouco assim: im-
perfeito, mas insubstituível. No
Brasil essa comparação é ainda
mais verdadeira, se levarmos
em conta os avanços da nossa
jovem democracia, nascida a
partir da Constituição de 1988, e
do bom jornalismo que faze-
mos,comtantos serviços presta-
dos à sociedade nesse período.

Jornalismo, assim como de-
mocracia, é uma obra em pro-
gresso, em permanente proces-
so de autocrítica e busca de
aperfeiçoamento.

Essas reflexões vêm a propó-
sito do modelo de autorregula-
mentação posto em prática pe-
los 154 jornais que integram a
Associação Nacional de Jornais
(ANJ), a mais representativa en-
tidade do setor, com títulos
cuja circulação diária soma cer-
ca de 90% do total da circulação
brasileira.

Há pouco mais de um ano a
ANJ criou o seu Programa Per-
manente de Autorregulamenta-
ção, com o objetivo de estimular
os jornais associados a adota-
rem práticas de relacionamento
transparente com suas audiên-
cias, demodo aquepossam assu-
mir publicamente seus princí-
pioséticos, ser criticados, cobra-
dos por eventuais erros e fazer
as correções cabíveis.

O programa recomendou
que os jornais associados ado-
tassem pelo menos uma prática
no sentido de permitir aos leito-
res acessar, demandar e obter
respostas dos responsáveis edi-
toriais. Pesquisa feita pela ANJ
indica que, em função da inicia-
tiva, hoje absolutamente todos
os jornais associados já têm al-
gum tipo de canal de relaciona-
mento com suas audiências. A
internet, como era esperado,
tem facilitado essa prática de
transparência.

Claro que o ideal é que os jor-
nais não se limitem a ter um ca-
nal de relacionamento pela in-
ternet com seus leitores e pos-
sam ir além, formando um con-
junto de práticas que tornem
mais e mais consequente a rela-
ção de confiança que devem ter
com seu público leitor. Mas esse

é um processo necessariamente
cumulativo, que demanda tem-
po, até pela grande diversidade
dos jornais brasileiros.

A incompreensão a respeito
dessa realidade leva a críticas
como a recentemente feita
aqui, no Estadão, pelo articulis-
ta Eugênio Bucci, para quem a
pesquisa da ANJ revela “núme-
ros que desencorajam qualquer
leitura otimista” (Pluralismo de
fachada, 6/9). É a velha história
do copo meio cheio, meio vazio.
A verdade é que o copo já esteve
mais vazio e vem sendo enchi-
do exatamente pela iniciativa
da ANJ.

O programa da ANJ busca jus-
tamente a disseminação das me-
lhores práticas, o estímulo à for-
mação de uma cultura de ética e
de autocrítica, num gradativo

círculo virtuoso. Por isso o pro-
grama é chamado de permanen-
te, ou seja, está em constante
evolução. A ANJ remeteu a to-
dos os seus associados exem-
plos dessas melhores práticas,
que vão desde procedimentos
habituais de reconhecimento
de erros e correção até fóruns de
análise crítica. Nesse período
de um ano, diversos jornais de
pequeno e de médio portes se-
guiram o caminho dos maiores
e passaram a adotar práticas
que não adotavam, como códi-
gos próprios de ética e autorre-
gulamentação, conselhos edito-
riais e conselhos de leitores.

A ANJ considera esse o me-
lhor caminho para o exercício
do jornalismo independente,
responsável e de qualidade, que
cumpra da melhor formasua no-
bre missão de informar e formar
os cidadãos. O que se busca é
incentivar os jornais a terem
seus próprios caminhos de au-
torregulamentação. Afinal, a
credibilidade é o maior patrimô-
nio de um jornal e deve ser culti-
vada a cada dia – hoje, com a in-
ternet, a cada momento.

Quando o Supremo Tribunal
Federal,em2009, tomouahistó-
rica decisão de sepultar a Lei de
Imprensa criada no regime mili-
tar, definiu também que não ca-
be nenhum pressuposto para o
exercício daliberdade de expres-
são. A ANJ, como todos os seto-

res verdadeiramente democráti-
cos do País, comemorou a deci-
são. Mas entendeu – até para va-
lorizar esse bem maior que é a
liberdade – que deveria estimu-
lar seus jornais associadosa ado-
tarem o maior número possível
de práticas de relacionamento
com suas audiências, com serie-
dade e profundidade.

Esse modelo descentralizado
de autorregulamentação esco-
lhido pela ANJ difere daquele
em que um conselho funciona
como espécie de tribunal de éti-
ca, com a prerrogativa de julgar
ações contra os jornais e definir
penalidades. Para a ANJ, mais
importante do que tudo, sob o
ponto de vista da sociedade bra-
sileira, é que no grande universo
de jornais brasileiros, de todos
os tamanhos e perfis, cresça e se
consolide uma cultura de rela-
cionamento transparente e per-
manente com os leitores.

Conselhos de autorregula-
mentação no jornalismo não
são necessariamente o melhor
caminho. Basta ver o que ocor-
reu com a Press Complaints
Commission, da Grã-Bretanha,
considerada um modelo exem-
plar, mas que foi incapaz de agir
no escandaloso caso do News of
the World, tabloide popular de
Rupert Murdoch que se tornou
uma central de grampeamento
e manipulação de informações.
Foi a própria imprensa britânica
que se encarregou de desmasca-
raros crimescometidos pelojor-
nal, que acabou fechado. Ainda
como decorrência do episódio,
a Press Complaints Commis-
sion está sendo completamente
reformulada. A liberdade de im-
prensa funcionou a favor da im-
prensa e de toda sociedade.

Jornais e jornalistas erram e
continuarão a errar. Quando
agem de má-fé, a legislação co-
mum de danos morais, que se
aplica a todos os cidadãos, é o
instrumento democrático e
constitucional para puni-los.
Mas, além do aparato legal, é
preciso que os próprios jornais
e jornalistas pratiquem um es-
forço permanente por um jorna-
lismo cada vez mais ético e aber-
to à sociedade. A ANJ escolheu
esse caminho de evolução, em
sintonia com a evolução da pró-
pria democracia que estamos
construindo.
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JORNALISTA, É DIRETOR

EXECUTIVO DA ANJ

A crise por que pas-
sa a avicultura no
Brasil, agravada
pela recente alta
dos preços do mi-
lho e da soja, ma-

croingredientes das rações, co-
loca uma questão para reflexão:
qual o melhor modelo de desen-
volvimento para o agro brasilei-
ro, aumentar sua inserção inter-
nacional via grãos ou carne? Ao
ler tal questão, é quase irresistí-
vel a tentação de criar um parale-
lo com o debate sobre exportar
minério ou aço.

Duas diferenças põem o deba-
te grãos x carnes em outro nível
em relação a minério x aço. En-
quanto a produção de grãos é
pulverizada, os produtores de
minério são poucos, ou seja, os
segundos controlam a oferta, di-
ferentemente da primeira.
Além disso, embora possam pa-
recer situações similares, por-
que tanto na siderurgia quando
no esmagamento de soja há ca-
pacidade ociosa no mundo (o
que nos levaria a concluir que
exportar minério e soja faz mais
sentido economicamente do
que aço e carne), a indústria de
frango e porco ainda requer
muito investimento em capaci-
dade de alojamento, engorda e
abate dos animais para atender
à crescente demanda por proteí-
na animal. Por que não criar as
condições para que os investi-
mentos necessários sejam fei-
tos predominantemente no Bra-
sil, ao invés de fora daqui?

Desde que garantido que a
produção doméstica de grãos
continue integrada aos merca-
dos mundiais, a resposta à per-
gunta inicial é simples e direta:
via carne. O grande desafio está
em implementar um modelo de
expansão da exportação basea-
do em carne, e não em grãos,
como ocorre hoje.

Os últimos dez anos mos-
tram que existe um bom equilí-
brio entre a expansão da expor-
tação de grãos e carnes. Enquan-
to a soja cresceu ao redor de 7%
ao ano de 2002 a 2011, a carne de
frango cresceu 9% ao ano. Fare-
lo de soja, por sua vez, teve ex-
portações estáveis, mostrando
que foi a demanda por carnes, e
não o mercado internacional,
que promoveu maior esmaga-
mento. No entanto, pós-crise
de 2008, observamos que as ex-
portações de soja, farelo e mi-
lho (9,5%, 5,9%, 16,4% de expan-
são ao ano, respectivamente)

estão crescendo a olhos vistos,
mais que as de frango e carne
suína (3,2% e -1,9%).

Parte desse desequilíbrio es-
tá relacionada a questões estru-
turais no mercado internacio-
nal. A demanda por soja e mi-
lho, em maior magnitude, e por
farelo, em menor (porque os im-
portadores de ração investem
em esmagamento), está cres-
cendo mais que a demanda por
carne de frango e suína. Isso se
dá porque os asiáticos, sobretu-
do, estão migrando para siste-
mas mais eficientes de produ-
ção de carnes e demandam
mais fortemente rações, substi-
tuindo dietas tradicionais me-
nos produtivas.

Ao mesmo tempo, esses paí-
ses mantêm níveis de proteção
ao mercado de carnes mais ele-
vados que os aplicados aos com-
ponentes da ração. Uma boa me-
dida disso é comparar o aumen-
to da importação e o do consu-
mo doméstico. Quando aimpor-
tação cresce mais rapidamente
que o consumo, significa que
parcela maior da demanda é
atendida por importações. No
caso inverso, é a produção local
que supre o aumento da deman-
da. Quanto a soja e milho, fica
claro que as importações cres-
cem mais depressa que ademan-
da. Já no caso de frango e carne
suína, o crescimento é equiva-
lente, isto é, os importadores es-

tão conseguindo manter o nível
de autossuficiência.

Essa condição de mercado in-
ternacional, ou seja, de maior
crescimento relativo da deman-
da por importações de rações
que de carne, é fruto de políticas
protecionistas e interesses de
segurança alimentar nacional.
A margem de manobra dos paí-
ses para impor barreiras às im-
portações de carne, até por sua
natureza de perecibilidade e ris-
cos sanitários, é muito maior e
nações como China e Índia não
medem esforços nesse sentido.
Além disso, as barreiras cultu-
rais e de hábito de consumo pe-
sam muito nas carnes. O chinês
aindaconsome muito péde fran-
go e o indiano, quando a come,
optapor carne resfriada, restrin-
gindo o tamanho do mercado.

Esses países sabem que, ao
importar milho e soja, captu-
ram grande parte do valor adi-
cionado e do emprego da indús-
tria de processamento em seus
países. A geração de valor na ca-
deia de frango comprova isso.
Milho e farelo de soja represen-
tam 90% da ração de frango de
corte em peso e 41% do valor
FOB do frango exportado. So-
bre o custo de milho e farelo de
soja, o frango exportado adicio-
na 67% de valor. Além disso, ge-
ra 33,5 empregos diretos (nas
granjas e nas indústrias) para
R$ 1 milhão de carne produzida.
Poucos setores de grande tama-
nho mostram essa capacidade
de geração de empregos.

Como o preço dos grãos no
Brasil é formado no mercado in-
ternacional, é indiferente para o
produtor vender sua produção a
um exportador ou a um produ-
tor de carnes. Já parao desenvol-
vimento do agro as vantagens
econômicas, sociais e logísticas
de se buscar maior crescimento
nas exportações de carnes vis-à-
vis as dos grãos são evidentes. E
para que isso ocorra via merca-
do e sem pôr em xeque elos da
cadeia de valor, como hoje ocor-
re com os produtores de carne
defrango, é precisoque as condi-
ções de competitividade sejam
equânimes. Produzir carne tem
riscos de mercado e regulató-
rios muito maiores e retornos
mais longos que produzir grãos,
além da preferência dos impor-
tadores pelos grãos em detri-
mento das carnes.

A indústria de frango no Bra-
sil está diante de uma grande en-
cruzilhada. Por anos foi capaz
de crescer mais de 10% ao ano,
maisque duplicando a participa-
ção do País no mercado interna-
cional. Esse ciclo de expansão
chegou ao fim e a aterrissagem
de 2012 não poderia ser mais
brusca. Conhecemos bem o que
significauma consolidaçãoa fór-
ceps, tal como se viu no setor
sucroenergéticoe na carne bovi-
na. Ela não será saudável nem
paraa indústria nem paraos pro-
dutores. É momento de o Brasil
definir o que quer ser no merca-
do mundial de carnes e, a julgar
pelo pouco interesse na avicul-
tura, os planos, infelizmente,
não são muito ambiciosos.
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Fundado em 1875
Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

Uma escolha
de longo prazo

Fórum dos Leitores

Jornalismo
em evolução

ELEIÇÕES MUNICIPAIS
Política e religião

A campanha eleitoral na cidade
de São Paulo está virando campa-
nha religiosa. Um absurdo! Te-
mos de escolher um candidato
por sua competência, seu passa-
do de honestidade e, principal-
mente, suas realizações, indepen-
dentemente de seu credo religio-
so. O envolvimento das igrejas na
campanha muitas vezes mostra a
incompetência do candidato.
MINORU TAKAHASHI
minorutakahashi@hotmail.com
Maringá (PR)

Tempos nebulosos

Nossa política anda desacredita-
da e nossos políticos, mais ainda.
Não tendo mais o que fazer, ago-
ra saem abraçando a fé religiosa
para convencer os eleitores. Não
podem os candidatos misturar re-
ligião com política. Diz a Bíblia,
pelos ensinamentos de Jesus:

“Dai a César o que é de César e a
Deus o que é de Deus”. Em suma,
estamos vivendo tempos nebulo-
sos, de propostas inviáveis e pro-
messas de campanha que, todos
sabem, não se concretizarão. Daí
por que a fé política sem obras é
vã e inócua.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
abraoc@terra.com.br
São Paulo

Cobrança

O Estado deve a Russomanno
(17/9)? Se Russomanno acha que
o Estado deve a ele, tenho medo
da forma de cobrança.
ROGÉRIO PROENÇA RIBEIRO
roger_fani@hotmail.com
Araras

Boneco de ventríloquo

Se a eleição fosse hoje, o boneco
de ventríloquo de Lula e Dilma,
Fernando Haddad, não chegaria
ao segundo turno. Prova de que

os eleitores paulistanos não se
deixam levar pelos governos de-
sastrosos que o Brasil tem há qua-
se uma década. Quem sabe, daqui
a dois anos, façam a mesma coisa
na eleição presidencial?
MARCELO CIOTI
marcelo.cioti@gmail.com
Atibaia

Discurseira pró-Haddad

O “doutor honoris causa” disse
que José Serra pode “morrer de
infarto”. Por quê? Será que o “ca-
ra” não se dá conta de que é mui-
to maior o risco que ele corre de
sofrer um “infarto”, diante da de-
núncia de Marcos Valério sobre
sua participação direta no mensa-
lulão? Afinal, o “cara” ainda pode
vir a ser condenado à prisão, jun-
tamente com seus companheiros
mensaleiros. E também ter cassa-
dos os seus direitos políticos!
Que triste e humilhante fim...
LUIZ DIAS
lfd.silva@2me.com.br
São Paulo

Como é inevitável...

Deve ser melhor “morrer de infar-
to” que de vergonha.
LUIZ RESS ERDEI
gzero@zipmail.com.br
Osasco

CORRUPÇÃO
Pragas e castigos

Será que depois das “alcagueta-
gens” de Marcos Valério sobre o
mensalão (porque membros de
quadrilha se alcaguetam), vamos
ter a repetição dos casos dos pre-
feitos Celso Daniel e Toninho de
Campinas, ambos do PT? “Deus”
está muito bravo e não vai demo-
rar para começar a lançar pragas
e castigos aos incrédulos! Agora
entendi o porquê da pressão de
“deus” para o mensalão não ser
julgado, outra vergonha nacional.
Pobre Brasil....
ANTONIO CARELLI FILHO
palestrino1949@hotmail.com
Taubaté

Expiação

Se acontecer a Marcos Valério o
mesmo que a Celso Daniel, a sus-
peição sobre a autoria será uma
condenação eterna...
A. FERNANDES
standyball@hotmail.com
São Paulo

Eterna gratidão

Marcos Valério, boi de piranha do
lulopetismo: por sua mulher,
seus filhos e familiares, vítimas in-
voluntárias, não tema, conte tu-
do. Seus erros não serão apaga-
dos, talvez compensados, e o País
ficará eternamente agradecido.
MARIO COBUCCI JUNIOR
maritocobucci@uol.com.br
São Paulo

Oposição e coragem cívica

A sorte de Lula, nesse envolvi-
mento como rei do mensalão, é

que no Brasil a oposição toda gos-
ta de ficar em cima de qualquer
muro que apareça. Está ótimo co-
mo está, mudar pra quê? Não ha-
verá agora, como não houve na
época, um oposicionista sequer
de coluna ereta a fazer-lhe frente.
PAULO MAGALHÃES
magalha1960@bol.com.br
São Bernardo do Campo

Confissão de culpa

O PT convoca batalha contra
“mentiras”. Essa atitude reitera a
própria confissão de culpa e de-
monstra mais uma vez o tradicio-
nal estilo totalitário e covarde
dos regimes ditatoriais. Os man-
dantes escondem-se atrás de igno-
rantes ou extremistas, na tentati-
va de desestabilizar a ordem pú-
blica e na negação das institui-
ções republicanas e democráti-
cas. Buscam com isso, pratica-
mente um último recurso, pela
força negar o inegável demonstra-
do pelo STF por meio das provas
e dos depoimentos arrolados.
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Desafio é implementar
um modelo de expansão
da exportação baseado
em carne, não em grãos

Como a democracia, ele
é uma obra em processo
permanente de busca
de aperfeiçoamento
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A2.




