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B i b l i ot e c a

“Estratégia Empresarial”
Luiz Augusto Lobão Mendes.
Editora Saraiva. 359 págs.,
R$ 55,00

Empresas que tenham
optado pela expansão por meio
do aumento de receita devem
fazer-se algumas perguntas
essenciais, para orientar suas
estratégias e obter “crescimento
sustentado e sustentável”.
Trata-se de estabelecer
vantagens competitivas globais
a partir de respostas a questões
como estas, objeto da atenção
do autor: Onde buscar a
próxima onda de
oportunidades de crescimento
lucrativo/sustentável e para
onde ela nos leva? Como
escolher oportunidades? O que
define as fronteiras da empresa
e qual padrão de liderança se
procura? É hora de redefinir
alguns elementos do “core
business”? O livro oferece um
conjunto de ferramentas e
ideias “confiáveis e testadas”
para a definição de estratégias.

“Reforma Fiscal e Equidade
Social”
Fernando Rezende. FGV Editora.
141 págs., R$ 29,00

É o último volume de uma
trilogia. O primeiro foi “O
Dilema Fiscal: Remendar ou
Reformar ”, ao qual se seguiu “A
Reforma Tributária e a
Fe d e r a ç ã o”, ambos publicados
em 2007. Agora, o autor
defende “a necessidade de o
Brasil empreender uma
reforma fiscal abrangente”, sem
similaridade, portanto, com
propostas pontuais, que
acabam, elas mesmas, se
tornando obstáculos à
realização de mudanças de
alcance suficiente. Será preciso,
então, tratar simultaneamente
do sistema tributário, da coesão
federativa, da reconstrução do
planejamento e do orçamento,
das garantias sociais e do
equilíbrio regional. Sem isso,
“torna-se impossível para o
Estado brasileiro alcançar o
objetivo de garantir a isonomia
de oportunidades de ascensão
social a todos os cidadãos”.

Mais vendidos*
Livros de economia e negócios
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“A Menina do Vale”
Bel Pesce, Casa da Palavra, 
R$ 19,90  

“O Monge e o Executivo”
James C. Hunter, Sextante, 
R$ 19,90 

"Qual é a Tua Obra?"
Mario Sergio Cortella, Vozes, 
R$ 23,00  

“Pai Rico, Pai Pobre”
Sharon L. Lechter / Robert T. 
Kiyosaki, Campus, R$ 56,00 

“Rápido e Devagar - Duas 
Formas de Pensar” Daniel 
Kahneman, Objetiva, R$ 54,90  

“Os Segredos da Mente 
Milionária”
T. Harv Eker, Sextante, 
R$ 20,00    

"Bilionários Por Acaso"
Ben Mezrich, Intrinseca, 
R$ 29,90 

“Quem Pensa Enriquece” 
Napoleon Hill, Fundamento, 
R$ 28,60  

"A Estratégia do Olho do 
Tigre" Renato Grinberg, Gente, 
R$ 24,90  

"Desperte o Milionário que 
há em Você"  Carlos Wizard 
Martins, Gente,R$ 24,90  

L I V ROS

Os fundos do
jornalismo
nos tempos
de Collor
A imprensa e suas relações brasilienses, agora
com alguns papéis trocados. Por Matías M.
Molina , para o Valor, de São Paulo

“Notícias do Planalto”
Mario Sergio Conti. Editora:
Companhia das Letras.
528 págs., R$ 39,50

Quando foi lançado, há treze
anos, o livro “Notícias do Planalto”
teve repercussão extraordinária.
Foi reimpresso duas vezes e che-
gou a vender mais de 70 mil exem-
plares, número consideravelmen-
te elevado para o mercado edito-
rial brasileiro. Num país com pou-
cas publicações recentes de peso
sobre a imprensa, tornou-se, quase
automaticamente, uma das obras
mais importantes do jornalismo
da segunda metade do século XX,
ao lado de “A Regra do Jogo”, de
Cláudio Abramo; “Minha Razão de
Viver ”, de Samuel Wainer; “C h a t ô”,
de Fernando Morais.

Ao contrário dessas obras, dedi-
cadas a um personagem, “Notícias
do Planalto” mostrava a evolução e
o panorama da imprensa no mo-
mento, o funcionamento das reda-
ções e as relações com o poder —
neste caso, a ascensão e derrocada
de Fernando Collor de Mello. Foi
inspirado em “The Powers That
B e”, de David Halberstam, hoje
uma obra clássica sobre quatro
dos principais órgãos da imprensa
americana, cuja estrutura Mario
Sergio Conti seguiu.

Poucos livros receberam espa-
ço tão generoso na imprensa e le-
vantaram tanta polêmica, o que
pode ser explicado pelo narcisis-
mo da profissão e pelo tom críti-
co da obra. Na Fleet Street, a anti-
ga rua da imprensa londrina, um
velho ditado dizia que “cachorro
não come cachorro”, numa refe-
rência ao hábito de não mencio-
nar certas práticas dos jornais e,
principalmente, de seus donos,
num acordo tácito de autopreser-
vação. Conti não seguiu essa tra-
dição e mordeu com indisfarçá-
vel prazer muitas canelas expos-
tas, mostrando as relações pro-
míscuas de jornalistas e donos de
empresas jornalísticas com polí-
ticos e figuras das altas esferas
públicas, e uma intimidade nos
contatos que é, no mínimo, pou-
co saudável. Seu livro, recheado
de informações reveladoras so-
bre a prática do jornalismo, evi-
tando o tom de denúncia, foi con-
siderado uma verdadeira “CPI da
i m p r e n s a”. Passou a percepção de
que jornais e revistas, por afoba-
ção e incompetência, talvez com
a única exceção da “Folha de S.
Pa u l o”, compraram, sem verificar,
as histórias do “caçador de mara-
jás” e ajudaram a construir uma
imagem sem base na realidade,
para depois mostrarem empe-
nho semelhante em desfazê-la.

Não faltaram críticas. Conti
respondeu à acusação de que te-
ria sido simpático aos patrões e
hostil aos jornalistas, dizendo
que o apoio a Collor não foi uma
decisão imposta pelos donos da
imprensa. Também foi escrito
que alguns jornalistas teriam si-
do apresentados com menos des-
taque do que acreditavam mere-
cer em episódios em que o autor
aparece com mais realce — uma
observação que pode ser o la-
mento de egos machucados.

Mais séria foi a crítica de que o
autor fez descrições preconcei-
tuosas contra e a favor. Isto é, que
teria usado o livro para acertar al-
gumas contas. Segundo Conti re-
conheceria anos mais tarde:
“Também disseram que protegi
amigos e fui mais duro com ou-
tros. É claro que o livro não é to-
talmente isento, isso não existe”.
E disse que tentou “manter uma
e q u i d i s t â n c i a” que alguns leito-

O livro de Conti foi considerado uma verdadeira “CPI da imprensa”, com revelações sobre a época do governo Collor,...

res não encontraram no livro.
Afirma que não emitiu opiniões
e deixou que o leitor analisasse e
chegasse a conclusões. Mas, na
seleção e narrativa de certos epi-
sódios que envolvem jornalistas,
predispôs o leitor de maneira fa-
vorável a respeito dos “amigos” e
desfavorável sobre os “outros”; se
a escolha dos eventos tivesse sido
outra, o leitor talvez chegasse a
conclusões diferentes.

A segunda edição de “Notícias
do Planalto”, em formato econô-
mico, que fora anunciada há três
anos, finalmente foi publicada.
Permitirá o acesso a uma nova
geração de leitores. Mas, compa-
rada com a expectativa, plena-
mente justificada, da primeira
edição, esta desaponta a quem
esperava uma atualização das in-
formações. Nos 20 anos posterio-
res ao governo Collor, houve im-
portantes mudanças na impren-
sa e, certamente, em suas rela-
ções com o poder. A nova edição
não cuida delas ou passa muito
rapidamente por cima, o que de-
ve ser lamentado por quem se in-
teressa pela imprensa, pela polí-
tica e pelas suas interações. Conti
manteve o texto da edição origi-
nal, “afora a correção silenciosa
de erros, o corte de algumas sen-
tenças verbosas e o acréscimo de
notas de rodapé”, e foram elimi-
nadas as ilustrações para bara-
tear o custo. Foi, também, acres-
cida de um posfácio.

A leitura da nova edição indica
que a correção silenciosa dos er-
ros não foi suficiente, pois ainda
sobrou um bom número. O livro
afirma que, no início das mudan-
ças do “Jornal do Brasil”, nos anos
1950, a proprietária, condessa
Pereira Carneiro, foi a Londres
para conversar com os diretores
do “The Times”, “que anos antes
haviam tirado os classificados da
primeira página”. Na verdade,
“The Times” só tiraria os anún-
cios da primeira página em maio
de 1966, vários anos depois, não
antes, do JB, que a partir de junho
de 1959 só manteve na primeira
alguns anúncios em forma de L.
O mineiro “B i n ô m i o” não era hu-
morístico, mas um semanário
predominantemente político, fe-
chado depois do golpe de 1964.
“O Globo” foi fundado em julho
de 1925, não em 1926. Foi com
Merval Pereira, não com Evandro
Carlos de Andrade, o famoso diá-
logo em que Roberto Marinho
pediu a opinião sobre um artigo
seu e quando o interlocutor per-
guntou se podia falar com fran-
queza, Marinho aconselhou:
“Mais ou menos”. Octaviano Al-
ves de Lima e conde Francisco
Matarazzo não compraram jun-
tos a “Fo l h a”. Lima a comprou em
1931 e a vendeu em 1945 a um
grupo do qual Matarazzo partici-
pava. A “Folha da Tarde” não
anunciou um dia antes a morte
de Eduardo Leite, o Bacuri, nem
de Joaquim Alencar de Seixas, pe-
la polícia; a FT tornara-se uma es-
pécie de porta-voz das forças da
repressão, mas nesses dois casos
deu a notícia no mesmo dia que
os outros jornais.

Cláudio Abramo não foi afas-
tado da direção da “Folha de S.
Pa u l o” em 1972 e mantido como
colaborador; foi promovido a di-
retor nessa ocasião, mas sem co-
mando direto sobre a redação.
Ao afirmar que “os lucros prove-
nientes da propaganda do gover-
no federal não chegavam a 3% da
renda publicitária da Rede Glo-
bo, da Folha e de Veja”, está con-
fundindo, talvez para não repetir
a palavra, lucro com receita.

Quem propôs publicar em bran-
co o espaço da coluna de Louren-
ço Diaféria na “Fo l h a”, no episó-
dio que levou ao afastamento de
Cláudio Abramo em 1977, foi
Ruy Lopes, diretor da sucursal de
Brasília, não Carlos Caldeira Fi-
lho, um dos proprietários, embo-
ra este a apoiasse com veemên-
cia. Etcetera. Mas são erros meno-
res, que não afetam a linha geral
da obra.

Quanto às sentenças verbosas,
realmente, ficaram poucas. Na
verdade, na primeira edição não
eram excessivas; o livro era, e
continua sendo, bem escrito e
fluente. Notas de rodapé, só há
uma, corrigindo informação er-
rada sobre o comício das Diretas
Já, na Praça da Sé de São Paulo,
em 1984.

O posfácio da nova edição dá
atenção especial aos “jovens re-
pórteres que expuseram o gover-
no de Fernando Collor”, que em
sua maioria abandonaram a im-
prensa. Seu “denominador co-
m u m”, afirma, foi terem ido tra-
balhar em empresas que se dedi-
cam a atender políticos profis-
sionais, homens de negócio e ins-
tituições; agora são assessores de
comunicação, relações públicas
e publicitários. “Gerem gabine-
tes de crise contratados por gen-
te de bens denunciada nos ór-
gãos de imprensa nos quais antes
trabalhavam. Quem antes apon-
tava a dissonância entre o marke-
ting e a realidade é hoje marque-
t e i r o.” Conti menciona ex-repór-
teres que no passado publicavam
denúncias e passaram a dar su-
porte a Roseana Sarney, Carlos
Cachoeira, João Paulo Cunha, Ri-
cardo Teixeira, Fernando Caven-
dish, Renan Calheiros, Daniel
Dantas; outros entraram na pro-
paganda política. Poucos adjeti-
vos, mas é perceptível um tom de
d e s a p r o v a ç ã o.

O posfácio, porém, não diz o
que aconteceu com outros repór-
teres, como Elvira Lobato ou Clo-
vis Rossi, precisamente os que ex-
puseram a farsa do “caçador de
marajás”. Ou Etevaldo Dias, que
aderiu a Collor. Ou Expedito Fi-

lho ou Ricardo Noblat. Se o tives-
se feito, a abertura do posfácio,
ao dizer que o “denominador co-
m u m” dos repórteres que contri-
buíram para a queda de Collor
foi trabalhar como assessores,
perderia força. Só alguns foram.

Se muitos repórteres experien-
tes procuraram outras ativida-
des, um fator determinante foi,
sem dúvida, a profunda crise da
imprensa no começo da década
passada — a pior em mais de
meio século, provocada em boa
parte por inépcia empresarial —,
que dizimou as redações. Quem
procurar hoje em jornais e revis-
tas os grandes repórteres da era
Collor, encontrará poucos deles.
Os primeiros alvos dos cortes nas
folhas de pagamento foram pre-
cisamente os jornalistas com
mais experiência e com os salá-
rios mais altos. A mudança de ati-
vidade ou de profissão nem sem-
pre foi escolha deles, mas uma al-
ternativa ao desemprego.

Nas páginas finais do posfácio,
talvez as de leitura mais interes-
sante e provocante, Conti revela
uma visão pessimista da situação
da imprensa. Observa que a “in -
ternet torna problemáticas a pe-
riodicidade e a identidade, pila-
res da manifestação jornalística,
debilitando a sua confiabilida-
d e”, e que a disputa da primazia
pelo material inédito leva ao me-
ramente ruidoso, quando não bi-
zarro. Os órgãos de imprensa
romperam seus ciclos diário, se-
manal ou mensal e, ao render-se
ao ciclo contínuo, comportam-se
como agências noticiosas e
afrouxam os critérios de edição,
com uma hierarquia conturba-
da. Os “sites” jornalísticos, diz, es-
tão mais parecidos entre si do
que os periódicos que lhes deram
origem.

A abertura de espaço para a
manifestação dos leitores, que já
foi positiva, desandou na veicu-
lação de comentários anônimos
e mesmo criminosos. O resultado
é um ambiente de Fla-Flu, prenhe
de má-fé, insuflado por bloguei-
ros linchadores ou a soldo de fac-
ções políticas e empresariais.

Conti conclui que a internet é o
futuro, mas, nesse aspecto, a re-
gressão a esquemas de imprensa
marrom é flagrante.

Conti também afirma que o
colunismo se disseminou na im-
prensa e mostra como, em conta-
gem recente, a “Fo l h a” dispunha
de 113 colunistas. Se propicia
mais diversidade e reforça o jor-
nal, o colunista sai mais barato e
tira o espaço do repórter, que
precisa procurar fontes, entrevis-
tar, viajar, pesquisar, editar; para
escrever uma coluna basta um
computador. Mais comentário,
menos informação. Além disso, o
colunismo enfraquece a própria
voz da publicação. Conti observa
que os grandes jornais interna-
cionais não têm dezenas de colu-
nistas, como os brasileiros.

Essa colocação lembra a famo-
sa frase de C. P. Scott, o lendário
editor e proprietário do então
“Manchester Guardian”: “Com -
ment is free but facts are sacred”
(“a opinião é livre mas os fatos
são sagrados”), que deu origem a
um trocadilho, amplamente dis-
seminado na Fleet Street, com a
palavra “f r e e” em inglês, que
também significa grátis: “A opi-
nião é grátis, mas os fatos são ca-
ros”. Lá como cá, sai mais barato
trocar o repórter, caro, pelo colu-
nista, mais barato.

A preocupação de Conti com o
futuro da mídia não deixa de ter
fundamento. Estamos ainda no
início de uma revolução provo-
cada pela internet e nada impede
que os órgãos de imprensa a
aproveitem para transferir a suas
versões digitais as características
de precisão, seriedade e confiabi-
lidade das versões impressas.
Existe crescente procura, que a
internet não eliminou, pela in-
formação e, principalmente, pela
análise de qualidade que os
grandes jornais e revistas conse-
guem produzir. Cabe a eles adap-
tar-se aos novos tempos.

Matías M. Molina é autor do livro “Os
Melhores Jornais do Mundo”, em
segunda edição
Email: matias.molina@terra .com.br

LULA MARQUES/FOLHAPRESS

WILSON PEDROSA/AGÊNCIA ESTADO

...desde a ascensão do “caçador de marajás” até o fim, com a renúncia e a despedida do Palácio do Planalto
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 set. 2012, Eu & Negócios, p. D3.




