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H á muita gente
apegada à previ-
são de que o
produto inter-
no bruto (PIB)
brasileiro cres-

cerá 4,00000% em 2013. Colo-
quei a vírgula e esses zeros por-
que previsões como essa têm a
ilusão de querer acertar na mos-
ca. Mesmo que o resultado final
começasse com 4, depois da vír-
gula seria possível acrescentar
um número infinito de algaris-
mos, zeros ou não, o mesmo va-
lendo para qualquer outro nú-
mero relativo a essa taxa. As-
sim, acertar na mosca é pratica-
mente impossível, o que retira
de tal previsão um caráter cien-
tífico, pois não terá chances efe-
tivas de se ver correta.

Por isso mesmo, a análise es-
tatística recomenda que previ-
sões desse tipo sejam feitas por
intervalos. Por exemplo, um nú-
mero entre 3,8% e 4,2%. Mas do
lado da demanda de previsões,
como a dos jornais, insiste-se
sempre num único valor e o pró-
prio mercado financeiro tam-
bém segue essa linha. A seguir
examinarei o que sustenta tal
previsão para o PIB de 2013,
pois nisso há fragilidades que re-
velam outros motivos pelos
quais ela e outras de números
precisos não devem ser levadas
muito a sério.

No âmbito governamental, vi
previsão de que o PIB de 2012
deve apresentar crescimento
perto de 1,6%, com a agropecuá-
ria recuando 1,4%, a indústria
caindo 0,1% e os serviços cres-
cendo 2,2%. A estimativa de 4%
para o aumento do PIB de 2013
apoia-se em números como
4,6% para a agricultura e 3% pa-
ra a indústria e os serviços.

Quanto à agricultura, espera-
se que seu desempenho seja
bem melhor, pois em 2012 so-
freu seca que prejudicou a pro-
dução na Região Sul. E nesta
época em que começa o plantio
das maiores culturas há o esti-
mulo de preços bem favoráveis,
como os da soja e do milho,
cujas safras recentes nos EUA
foram muito afetadas por uma
seca também nesse país.

Ainda sobre secas, ontem me
assustei com a manchete do ca-
derno de Economia deste jornal:
Com o outubro mais seco em 83
anos, reservatórios do Nordeste
estão no limite. A matéria tam-
bém diz que os do sistema Su-
deste/Centro-Oeste tiveram

fortes perdas no mesmo mês e
sei de agricultores que já atrasa-
ram o plantio no Centro-Oeste.
Essa situação foi atribuída, par-
ticularmente no Nordeste, ao
El Niño, fenômeno atmosféri-
co-oceânico marcado por um
aquecimento anormal das
águas superficiais do Pacífico
tropical e que repercute nou-
tras regiões, inclusive no Brasil.
Felizmente, a mesma matéria
diz que o fenômeno está perden-
do força. E consultando fontes
especializadas em previsões do
tempo vi que se espera de no-
vembro em diante uma precipi-
tação normal nas áreas que res-
pondem pela maior parte da
produção de grãos.

É na indústria que o quadro se
revela muito sério. Há tempos
próxima da estagnação, para le-

vá-la à recuperação o governo
conta com outra safra, que já de-
veria ter começado no terceiro
trimestre deste ano, mas há si-
nais de que essa esperança ago-
ra ficou para o quarto. Refiro-
me ao resultado de vários estí-
mulos dados ao setor e a seus
consumidores, como o crédito a
menores taxas de juros – que
também estimula a economia
comoum todo –, e outrosespecí-
ficos,comoa desoneração de en-
cargos sociais sobre a folha de
salários de alguns ramos indus-
triais e a redução do IPI de veícu-
los e da chamada linha branca
de eletrodomésticos.

Inegavelmente,há aío estímu-
lo de impostos menores, mas há
reações dos consumidores que
não foram convenientemente
ponderadaspelosradares,gover-
namentais ou não. Uma delas,
para a qual eu também não havia
atinado e da qual soube por em-
presários do comércio varejista,
é que, por exemplo, quando as
pessoascompram mais automó-
veis,elastendemareduziraaqui-
sição de bens de outros ramos
industriais,o que reduz o impac-
to das medidas tomadas. E per-
manece também o problema do
maior endividamento dos con-
sumidores, que inibe em parte a
opção por dívidas adicionais.

A demanda também pode
fluir para mais produtos impor-
tados, e há ainda outro fator im-

ponderável. A venda de produ-
tos industriais tende a crescer
sazonalmente no fim do ano,
com as festas natalinas. O resul-
tado dependerá da reação dos
consumidores. Se ocorrer de tal
forma que no final de dezembro
se verifique uma frustração de
vendas, com estoques imprevis-
tos, isto vai prejudicar a indús-
tria em 2013, pois já começaria o
ano sem a necessidade de repor
prateleiras esgotadas ou abaixo
do normal.

Os serviços, por sua vez, vêm
crescendo persistentemente e
uma das razões é que grande
parte desse setor não sofre con-
corrência do exterior, pois não
há como importar serviços que
vão dos de cabeleireiros aos
prestados pela administração
pública e pelo comércio varejis-
ta. Uma das exceções é o turis-
mo, no qual é forte a concorrên-
cia externa. De qualquer forma,
o setor presta muitos serviços à
agricultura e à indústria e se be-
neficia também da renda que
ambos geram para seus empre-
sários e trabalhadores.

Um aspecto interessante do
relatório Focus, do Banco Cen-
tral, que toda semana levanta as
previsões do mercado financei-
ro, é que por muitas semanas
recentes ele mostrou uma contí-
nua queda da previsão de cresci-
mento do PIB em 2012, mas
manteve sua previsão de 4% em
2013. A sensação é que quem res-
ponde à pesquisa trabalha com
horizontes muito curtos e se an-
cora num número para o ano
que vem à frente, sobre o qual
vão refletir melhor apenas na vi-
rada do ano.

Por essas e outras razões, en-
tre elas as incertezas que ainda
mantêm nebuloso o quadro da
economia mundial, desconfio
da previsão dominante quanto
ao PIB de 2013, principalmente
no caso da indústria. Mas para
não se dizer que eu mesmo não
me arrisco nesse jogo, diante
desse quadro e mesmo sem re-
correr a um arsenal econométri-
co entendo mais provável uma
taxa entre 3 %e 3,5%. E não os
4% que muitos estão apregoan-
do, ou até mais, como o minis-
tro Mantega. Mas torço para
que estejam certos.
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P ara quem ainda
não admite que o
sentido das pala-
vras muda confor-
me a classe social
do cidadão que a

pronuncia, aí vai mais uma: o
verbo fechar, ou, se você prefe-
rir, o substantivo fechamento.

Se um jornalista diz que vai
fechar o jornal, nada de novo
sob o Sol. Após o fechamento
(feito pelo jornalista), o diário
vai para as rotativas e, depois de
impresso, dobrado, refilado e
encadernado, cairá, exemplar
por exemplar, naqueles saqui-
nhos plásticos alongados, den-
tro dos quais voarão por cima
dosmuros dascasas dos assinan-
tes, com notícias supostamente
frescas. Quando o jornalista fe-
cha, estamos em vida normal. E
boa. Antigamente o fechamen-
to era até comemorado, noite
após noite. No tempo em que se
fumava em cima da máquina de
escrever, o pessoal fechava a edi-
ção e depois esticava a conversa
em torno de um chope.

Hoje, como antes, fechamen-
tos fazem subir o estresse e têm
aquele tom ameaçador da “vitó-
ria do caos sobre a vontade au-
gusta de ordenar a criatura”,
mas, invariavelmente, termi-
nam mais ou menos bem. Não
se tem registro de um fechamen-
to que não tenha, por assim di-
zer, fechado. O que faz a diferen-
ça, o que distingue um bom edi-
tor, é saber fechar bem. Saber
fechar está para o profissional
de imprensa assim como saber
“finalizar” – no jargão do futebo-
lismo pós-moderno – está para
o artilheiro. Embora a qualida-
de editorial resida não no fim,
mas no início do processo, com
pautas bem concebidas e bem
planejadas, os jornalistas van-
gloriam-se de ser grandes fecha-
dores, mesmo quando não o
são. O verbo fechar, enfim, é
constitutivo da profissão, co-
mo um verbo positivo.

Agora, se a gente se afasta da
redação e se aproxima dos escri-
tórios da chamada gestão em-
presarial, a pior coisa que pode
existir é um patrão que gosta de
fechar. Quando o dono anuncia
que vai fechar um jornal, até as
rotativas empalidecem. O senti-
do do verbo se inverte, mortal-
mente. Jornalista, quando fe-
cha, faz o jornal viver, mas o em-
presário, ao fechar, mata.

Infelizmente, é desse fecha-
mento (fechamento no sentido

empresarial) que se tem falado
cada vez mais. Nos países que
eram chamados de “ricos” até
há dois ou três anos, alastra-se
uma crise drástica: veículos im-
pressos caem como frutos cujo
tempo já foi, num morticínio
sem recurso. Nos Estados Uni-
dos, a partir da quebradeira de
2008, a devastação afetou prin-
cipalmente os diários locais
(que viviam dos classificados
do mercado imobiliário, nada
menos que o cerne do desastre
financeiro daquele ano), numa
derrocada que foi imediata e mi-
nuciosamente descrita no rela-
tório The Reconstruction of Ame-
rican Journalism (um nome oti-
mista para um cenário tétrico),
escrito pelos professores Mi-
chael Schudson e Leonard Dow-
nie Jr. e editado pela Escola de
Jornalismo de Columbia em
2009 (disponível na internet).
Desde então o quadro só pio-
rou. Recentemente a revista
Newsweek avisou que depois de
dezembro de 2012 suas edições
impressas serão extintas. Quan-
to à Time, não anda passando
muito bem, mais fina que um fo-
lheto de missa dominical.

No Brasil, onde os números
parecem saudáveis e a circula-
ção dos diários cresce, os sinais
do estrangulamento vão pipo-
cando. Ontem pudemos sentir
mais um desses, com o fecha-
mento do Jornal da Tarde. A últi-

ma edição do JT circulou exata-
mente ontem, dia 31 de outubro
de 2012. “No mundo todo, a
competição das novas mídias di-
gitais têm afetado os seus jor-
nais”, explicou o texto Missão
cumprida, publicado na página
6A da edição de ontem. “Nesse
contexto, o JT teve sua circula-
ção reduzida, assim como seu
número de anúncios. O Grupo
Estado tentou diversas medidas
para revitalizar o JT, mas deci-
diu focar sua estratégia para o
futuro no seu principal título, O
Estado de S. Paulo.”

Aqui, a palavra fechamento vi-
ra sinônimo de falecimento. O
JT está morto. Morreu aos 46
anos de idade. Os jornalistas de
São Paulo estão de luto, como
de luto estão os leitores, ainda
que poucos. Um jornal que se

fecha é uma voz que se cala, ou,
mais ainda, como uma língua
que desaparece, seja porque os
falantes minguaram, seja por
força das guerras, que dizimam
a memória e a identidade dos
povos conquistados. Bons jor-
nais são uma cultura à parte,
têm um léxico próprio, um
“idioma” inconfundível.

Bem sabemos que jornais e re-
vistas abrem e fecham (no senti-
do empresarial) o tempo todo;
nascimentos e mortes são nor-
mais, corriqueiros, tanto para
os seres humanos como para os
órgãos de imprensa, embora
nestes a mortalidade infantil se-
ja bem mais alta (dos novos veí-
culos são lançados nas bancas
todos os meses, a maioria não
sobrevive aos dois ou três pri-
meiros anos). Mas o falecimen-
to do JT não cabe na categoria
das trivialidades. Trata-se de
um passamento de outra or-
dem. Nas suas páginas se deu
uma renovação jornalística que
irrigou todo o ambiente da im-
prensa, em texto, no design e no
uso da fotografia (no JT, uma
única foto, imensa, sem que fos-
sem necessárias palavras, era ca-
paz de sintetizar sozinha a notí-
cia e seu sentido). A sua redação
ficará como um ponto de luz na
história da imprensa paulista-
na, apesar das sombras que o le-
varam a desaparecer melancoli-
camente. Estamos realmente
de luto.

No fim da tarde de terça-fei-
ra, por volta das 18 horas, um
longo aplauso (longo mesmo,
longo de três minutos) ecoou
no sexto andar do prédio do Es-
tadão, na Marginal do Tietê.
Eram os jornalistas de todas as
redações do grupo aplaudindo
o último fechamento (no senti-
do jornalístico) do jornal que se-
ria fechado (no sentido empre-
sarial) no dia seguinte. Eram
palmas de um funeral. Nos pró-
ximos dias os cronistas se ocu-
parão de lembrar os talentos
que por ali criaram peças memo-
ráveis e os episódios folclóricos
do JT. Agora, fiquemos apenas
com isto aqui, que não é nem
um obituário; talvez seja ape-
nas um lamento metalinguísti-
co, um réquiem sem nomes pró-
prios. O nosso mundo está me-
nor e eu penso nisso enquanto
fecho mais este artigo.
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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)

Os dois fechamentos
do ‘Jornal da Tarde’

Fórum dos Leitores

4% de crescimento
do PIB em 2013?

‘JORNAL DA TARDE’
Saída de cena

O Estado publicou ontem a notí-
cia que eu jamais gostaria de ler,
mas li – afinal, não abro mão des-
se hábito diário há mais de 40
anos. Em Notas & Informações es-
tá lá: O ‘JT’ sai de cena. O que de
mais triste poderíamos ler? Nem
as cenas do tsunami na mesma
edição ou das condenações de po-
líticos envolvidos no mensalão,
entre tantos outros. Para mim, é
como lesse “fecha-se mais uma
grande escola” ou “Brasil perde
sua grande referência na inova-
ção do jornalismo”, e por aí afora.
Quantas não foram as edições his-
tóricas do JT, as denúncias com
D maiúsculo, as fotos premiadas,
os editorias que derrubaram a
máscara de muitos camuflados.
Verdadeiras lições de responsabi-
lidade e profissionalismo. Agora,
ele entra para a história, mas uma
história gostosa de lembrar. Para-
béns a todos os que fizeram parte
dessa escola de fato.

NIVALDO MARANGONI
nmarangoni@camarasjc.sp.gov.br
São José dos Campos

Luto

Perdas são sempre tristes. Mes-
mo que fruto de renovação, a ex-
tinção de um veículo de comuni-
cação nos faz refletir sobre o pa-
pel da informação, da formação e
da opinião em tempos modernos.
Não poderiam ser mais apropria-
das as palavras do editorial O ‘JT’
sai de cena, que me trouxeram a
lembrança do luto, em especial a
da edição de 26/1/1984, que guar-
do até hoje. O luto era pela derro-
ta da emenda Dante de Oliveira,
das Diretas-Já. O fim do JT pode
ser a marca de um novo tempo,
mas choro o luto, não só pelo jor-
nal, mas pela morte das ideias dis-
cutidas em profundidade e em
profusão, que deveriam ser a mar-
ca do jornalismo moderno.
ADILSON ROBERTO GONÇALVES
priadi@uol.com.br
Lorena

A última edição

Muito me entristeceu essa notí-
cia. Conheci o JT quando, em
1982, fazia cursinho pré-vestibu-
lar e, na sequência, Direito na Uni-
versidade Mackenzie. Alguns pro-
fessores, não tão conservadores,
indicavam a leitura do JT aos fu-
turos advogados. Ao longo de cin-
co anos de faculdade o JT foi
meu companheiro. Com o adven-
to da internet, deixou de ser uma
leitura constante, mas sempre
uma fonte de informações confiá-
vel. O Jornal do Carro foi baliza-
dor importante nas questões que
envolviam inventários e divisão
de bens. No do meu pai, falecido
em 2004, utilizei o Jornal do Car-
ro para atribuir valor ao veículo
que ele deixara e com base nesse
parâmetro foi estabelecido o va-
lor do imposto sobre transmissão
de bens causa mortis. Agradeço o
privilégio que tive de conhecê-lo
e o fato de ter sido parte integran-
te de minha formação profissio-
nal. Somos quase contemporâ-

neos: nasci em 1964 e ele, em
1966. Lembro-me de algumas ca-
pas extraordinárias, como a de
25/1/1984, sobre o movimento pe-
las eleições diretas (eu era estu-
dante de Direito e, claro, partici-
pei); a de 26/4/1984, luto pela rejei-
ção da emenda das Diretas-Já; a
de 21/4/1984, quando morreu Tan-
credo Neves, que simbolizou a es-
perança de uma nação por tem-
pos melhores; e o impeachment
de Collor, em 1992. Essas épocas
marcaram minha vida, pois fiz
parte da História e o JT comigo.
Agradeço aos que trabalharam pa-
ra que esse jornal marcasse toda
uma geração. Entristeço-me. Boa
sorte a todos e muito obrigada.
CRISTIANE QUEIROZ F. MACEDO
cristianeadvogada@aasp.org.br
São Paulo

Fiel escudeiro

Em janeiro de 1966 comprei meu
primeiro JT e durante estes anos
todos foi meu fiel escudeiro. Estu-
dante em 1966, depois de 1975 e

até recentemente professor, o JT
serviu-me de exemplos e exem-
plos. Quando se iniciaram as assi-
naturas, aderi de imediato. Em
grande parte dos meus 70 anos o
JT me acompanhou. Deixará sau-
dades, os exemplos ficaram, mas
vamos para novos caminhos.
WILSON SOLANI BRINKMANN
wsbrink@gmail.com
Atibaia

Saudade

O Jornal da Tarde marcou época
no jornalismo brasileiro, trazen-
do para nós, leitores, além das no-
tícias diárias, textos bem elabora-
dos. As fotos do JT pareciam pin-
turas, tamanho o espírito profis-
sional dos repórteres fotográfi-
cos. Como dizia o saudoso locu-
tor esportivo Fiori Gigliotti, o Jor-
nal da Tarde ficará por todo o
sempre guardado no “cantinho
da saudade”.
PEDRO SERGIO RONCO
sergioronco @uol.com.br
Ribeirão Bonito

Valeu!

Valeu cada palavra e cada ima-
gem publicadas ao longo das
15.409 edições em seus 46 anos
de vida. Ficam o vazio e uma lição
de jornalismo inovador, ousado,
criativo, que deixa sua marca in-
delével na história da imprensa
brasileira. Valeu, JT!
J. S. DECOL
decoljs@globo.com
São Paulo

INSEGURANÇA PÚBLICA
Crime organizado

A que ponto precisamos chegar
para o governador de São Paulo e
seu secretário da (in)Segurança
Pública admitirem que o crime or-
ganizado está caçando e matando
policiais no Estado todo. E isso só
após quase cem desses funcioná-
rios públicos em armas – civis e
militares, gente mal paga, mal ar-
mada, de salário ínfimo e com fa-
mília – terem sido assassinados!
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Sua redação ficará
como um ponto de
luz na história da
imprensa paulistana

Entendo mais provável
de 3% a 3,5%, e não
aquela taxa, que muitos
estão apregoando
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. A2.




