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Prestígio antigo e muita
coragem para se renovar
“Financial Times” entra em seu 126o ano com perspectivas de sucesso continuado, agora
somando edições impressas e digitais. Por Matías M. Molina, para o Valor, de São Paulo

O “Financial Times”, de Lon-
dres, um dos poucos jornais que
está fazendo a travessia da ver-
são impressa para o mundo di-
gital com resultados positivos,
completou em fevereiro 125
anos com boa saúde e planos
ousados para o futuro. Isso não
impediu, porém, o retorno dos
antigos e insistentes boatos de
que a Pe a r s o n , o grupo controla-
dor, estava colocando o jornal à
venda. No passado, “D a m e”*
Marjorie Scardino, a principal
executiva, disse que o “FT ” só se-
ria vendido “por cima do meu
cadáver ”. Mas ela deixou o cargo
em janeiro e os boatos retorna-
ram com mais força, inclusive
com nomes de eventuais interes-
sados, as agências Bloomberg e
Thomson Reuters, e até o preço
da eventual transação, em torno
de 1 bilhão de libras esterlinas
(cerca de R$ 3 bilhões).

John Fallon, o novo executivo
da Pearson, precisou divulgar um
contundente desmentido: “O ‘FT ’
é uma parte valiosa e valorizada
da Pearson. Tenho dito que o ne-
gócio não está à venda e não te-
mos iniciado, conduzido, encora-
jado de nenhuma maneira qual-
quer iniciativa, nem tenho tido
qualquer conversação com qual-
quer pessoa sobre a venda do
‘FT ’”. Os boatos, porém, podem
voltar a qualquer momento.

O interesse pelo “FT ” é compre-
ensível. É moderado, pragmático,
equilibrado, confiável; o mais
global dos jornais de economia, e
extremamente influente e respei-
tado, no mundo financeiro, nas
chancelarias, na alta administra-
ção, nos gabinetes ministeriais e
na academia. Serviu de modelo
para dezenas de jornais e suple-
mentos de economia.

O presidente Barack Obama
disse que é um antigo leitor e que
“agora está na moda e todo mun-
do anda com o ‘Financial Times’”.
O ex-secretário-geral da ONU Ko-
fi Annan afirma ser um ardente
leitor, não só por sua cobertura
equilibrada dos fatos, mas pelas
reflexões penetrantes e desafia-
doras sobre a situação da comu-
nidade global. A designer de mo-
da Diane von Fürstenberg: “Sou
uma leitora muito leal do ‘FT ’”.
Segundo François-Henri Pinault,
controlador do grupo de luxo
PPR, “É, ‘sans pareil’, a fonte pro-
curada pelos líderes de opinião”.
“A não ser o ‘Financial Times’,
não leio a imprensa há muitos
anos”, disse a atriz Gwyneth Pal-
trow. Robert Rubin, que foi
chairman do Citigroup e secre-
tário do Tesouro, afirmou que o
“FT ” era invariavelmente mais
útil que o boletim de notícias
que recebia da CIA. Para Warren
Buffett, é guia essencial para as-
suntos de câmbio e comércio.

O jornal que tanta admiração
desperta nasceu em janeiro de
1888 com o nome de “London Fi-
nancial Guide” e circulava três
dias por semana; em 13 de feve-
reiro, foi relançado como “Finan -
cial Times”, publicado de segun-
da-feira a sábado. Competia com
o “Financial News”, lançado qua-
tro anos antes. Além de informa-
rem os leitores sobre a bolsa, aju-
davam seus donos a especular
com ações. Cinco anos depois, o
“FT ” se diferenciaria, ao ser im-
presso no papel cor salmão que o
caracteriza até hoje.

A grande arrancada se deu em
1945. O “Financial News” com -
prou o “Financial Times”. Na fu-
são, o nome adotado não foi o do
jornal comprador, mas do com-
prado, dadas sua maior circula-
ção e influência. O novo “Finan -
cial Times” cresceu em circula-
ção, lucro e prestígio, com a ex-
pansão econômica do pós-guer-
ra. Mas ainda era visto como um
jornal de nicho. A marcha para
ser considerado um “jornal” de
fato foi lenta e constante. Come-
çou com Gordon Newton como
editor, de 1959 a 1972, visto até
hoje como a pessoa mais impor-
tante na história do jornal. Com
ele, o “FT ” deixou de ser uma fo-
lha para o “gueto da City” e pas-
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A sede em Londres: rumores de que o jornal está sendo vendido voltaram recentemente, e mais uma vez foram desmentidos pela direção da empresa

sou a cobrir outras áreas, como
indústria, transportes, comércio,
tecnologia, macroeconomia e as
mudanças da sociedade. Tor-
nou-se indispensável para o co-
ração industrial da Inglaterra.

Outro passo foi uma excelente
cobertura das letras e das artes. Os
críticos do jornal estavam entre os
melhores da imprensa inglesa.
Cobria de dança a arquitetura e
cinema, além de esportes e corri-
das de cavalos. Mas Newton sabia
qual era a razão de ser do “FT ” e
dizia que de nada adiantava ter
uma boa cobertura de artes se er-
rava nas cotações. Começou uma
discussão na redação sobre o difí-
cil equilíbrio entre ser um jornal
especializado e ampliar a varieda-
de de assuntos. Havia o medo de
avançar demasiado na diversifica-
ção e perder a identidade. O ritmo
do jornal era pausado, mais preo-
cupado em dar melhor a notícia
do que em ser o primeiro. Dizia-se
que o “FT ” publicava a informação
correta um dia depois dos outros
jornais terem errado.

Com a ampliação do foco, o
jornal contratou mulheres na re-
dação e passou a dar mais aten-
ção aos consumidores e a tratar
de temas polêmicos. Quando o
“FT ” publicou um artigo sobre a
pílula anticoncepcional, um lei-
tor indignado escreveu que o tí-
tulo adequado teria sido “como
ser uma prostituta sem sofrer as
consequências”. Por sugestão da
autora, Newton respondeu que
o título não caberia, era dema-
siado longo.

Em 1957, o jornal foi vendido à
S. Pearson & Sons, um conglome-
rado que começou como emprei-
teira de obras e descobriu petróleo
no México. Controlava empresas
tão diversas como a vinícola Châ-
teau Latour de Bordeaux, o Museu
de Cera Madame Tussaud, os ban-
cos Lazard Brothers de Londres e
Nova York e Lazard Frères de Paris,
o zoológico de Londres, a Ashland
Oil de petróleo, nos Estados Uni-
dos. Todos esses negócios já foram
vendidos. Pearson cuida basica-
mente de educação, edição e infor-
mação econômica.

Uma das medidas mais acerta-
das do jornal foi a ênfase na in-
formação internacional. No-
meou correspondentes perma-
nentes em Paris e Washington,
depois Tóquio e Bruxelas. Em al-
guns anos, o “FT ” tinha mais cor-
respondentes no exterior do que
qualquer outro jornal, com exce-
ção do “New York Times”. Essa
decisão de dar aos leitores uma
visão crítica, equilibrada e bem
informada da cena global é hoje,
talvez, o principal fator de sua in-
fluência e prestígio. A circulação,
que era de 35 mil exemplares em
1945, o ano da fusão, saltou para
80 mil em 1955 e 150 mil dez
anos mais tarde. O jornal já era

considerado um dos mais in-
fluentes do país, com grande
prestígio no exterior.

A maioria dos jornais de eco-
nomia circula cinco dias por se-
mana, de segunda a sexta-feira. O
“FT ” saía também aos sábados. As
vendas nesse dia eram maiores,
mas o perfil do público era indefi-
nido e atraía poucos anúncios.
Foi relançado com dois cadernos,
o primeiro de economia, negó-
cios e política. O segundo, com te-
mas de lazer, estilo de vida e in-
vestimentos; uma das seções era
“How to spend it” (Como gastar),
que depois foi transformada em
revista de luxo e hoje tem seu pró-
prio site na internet. Atraiu eleva-
da leitura feminina e grande vo-
lume de anúncios. Foi um grande
sucesso e modelo para as edições
dos sábados dos jornais ingleses.

O “FT ”, como toda a Fleet Street,
a rua dos jornais de Londres, teve
que enfrentar o monopólio e as
pressões dos sindicatos gráficos.
Era obrigado a contratar um nú-
mero de pessoas muito acima das
necessidades e pagar salários que
não tinham relação com a com-
plexidade das tarefas realizadas.
As greves eram contínuas. Duran-
te várias décadas, o custo de pro-
dução e impressão do jornal re-
presentava quase metade de to-
das as despesas. Apesar do gran-
de aumento da receita, os lucros
caíram continuamente, para me-
nos de 5%, chegando a 2%, mar-
gem que era, ainda assim, supe-
rior à da maioria dos jornais in-
gleses. Seu equivalente nos Esta-
dos Unidos, “The Wall Street Jour-
nal”, tinha margens de 20% a 30%.
O problema dos custos gráficos
foi resolvido na Inglaterra nos
anos 80 por Rupert Murdoch, do-
no de vários jornais, que enfren-
tou e quebrou a espinha dos sin-
dicatos. Só em 1988 os jornalistas

do “FT ” puderam escrever direta-
mente num terminal de compu-
tador; antes, seu uso tinha sido
impedido pelos sindicatos.

A expansão do “FT ” se deu de
cara para o exterior. Seu prestígio
lhe permitiu aumentar as vendas
de exemplares principalmente
na Europa e publicar suplemen-
tos sobre países e temas interna-
cionais, atraindo receita publici-
tária. Quando, em 1973, o Reino
Unido entrou no Mercado Co-
mum Europeu, o “FT ” adotou o
slogan “E u r o p e’s Business News-
paper ” (O jornal de negócios da
Europa). Na ocasião já vendia 18
mil exemplares no exterior.

À eterna discussão interna so-
bre o equilíbrio adequado entre a
informação especializada e uma
cobertura geral, somou-se o deba-
te para decidir até que ponto o
“FT ” era um jornal britânico, com
ênfase na City, ou um jornal volta-
do para uma audiência interna-
cional. Os dados da circulação de-
ram a resposta. No fim dos anos
70, enquanto perdia 14 mil exem-
plares no Reino Unido, conseguia
23 mil no exterior. O “FT ” apostou
seu futuro no mercado interna-
cional, diminuindo sua depen-
dência da economia britânica.

Se pode ser marcado o ponto
de inflexão que definiu o futuro
do “FT ” como jornal internacio-
nal, a data é o mês de janeiro de
1979, quando lançou uma edi-
ção para a Europa impressa em
Frankfurt. Tinha também a van-
tagem de pegar o voo das quatro
horas da manhã para Nova York,
aonde chegava, devido à diferen-
ça do fuso horário, às 6h30, em
tempo de ser distribuído cedo
em Manhattan. Em 1985, passou
a ser impresso nos Estados Uni-
dos. No ano seguinte, de uma
venda global de 254 mil exem-
plares, 64 mil eram lidos no exte-

rior. Em 1997, foi lançada uma
edição para os Estados Unidos.
Em 1998, o jornal vendia mais fo-
ra do que no a Grã-Bretanha. A
decisão de apostar no exterior
provava ser correta.

O progresso do “FT ” atraiu aten-
ções indesejadas. No fim dos anos
80, houve um susto generalizado
quando Rupert Murdoch, já dono
do “The Times”, comprou 20% das
ações da Pearson, tornando-se o
maior acionista individual. Na ver-
dade, ele não estava interessado na
Pearson, mas apenas no “Financial
Ti m e s ”, que considerava o melhor
jornal da Inglaterra. Queria fazer
uma parceria para aumentar as
vendas nos Estados Unidos, onde
achava que podia vender 200 mil
exemplares. O conselho de admi-
nistração da Pearson não quis ne-
gociar e lhe negou um assento. Te-
ve que vender. Duas décadas de-
pois, Murdoch conseguiria com-
prar o “The Wall Street Journal”.

A independência editorial é ou-
tra característica que ajuda a expli-
car a autoridade do “FT ”. Depois de
uma greve que impediu o jornal de
circular, um artigo criticou a admi-
nistração da empresa pela sua ati-
tude durante o conflito. Um leitor
de Zurique disse ao corresponden-
te: “Sempre admirei o ‘FT ’. Mas,
realmente, o melhor teste para um
jornal é como escreve sobre ele
mesmo — e agora eu sei que posso
acreditar no que vocês dizem”. Os
leitores do jornal, em sua maioria
conservadores, ficaram chocados
quando o jornal recomendou vo-
tar no Partido Trabalhista nas elei-
ções gerais. Os diretores da Pear-
son ficaram sabendo quando le-
ram o ‘FT ’ de manhã.

No entanto, ao contrário do
“Journal”, o FT se mostrava relu-
tante em mostrar o lado negati-
vo dos negócios e não tomava a
iniciativa de mostrar os ban-
queiros corruptos. Refletia a ati-
tude defensiva e complacente da
City em comparação com a
agressividade de Wall Street. Es-
sa tolerância desapareceu com a
internacionalização do jornal.

Nesse movimento ascendente,
em 2001, o “FT ” chegou a vender
501 mil exemplares impressos.
Com o estouro da bolha tecnológi-
ca, a circulação iniciou um movi-
mento descendente — que ainda
não terminou. A publicidade des-
pencou. O jornal tornou-se defici-
tário e entrou numa profunda cri-
se interna — tanto econômica co-
mo editorial. Na internet, optou
por oferecer todo o conteúdo de
graça, esperando atrair anúncios,
mas, como disse a “Business We-
ek”, tinha um marketing deficiente
e problemas de tecnologia.

Em 2001, quando teve que no-
mear um novo editor, Marjorie
Scardino, no comando da Pear-
son, escolheu Andrew Gowers,
que tinha lançado o “FT Deutsch-

land”, a versão em alemão. “Foi a
escolha mais difícil de minha vi-
d a”, disse ela. Gowers ampliou o
apelo do jornal abrindo o foco
editorial, publicando mais infor-
mações de interesse geral, uma
página diária de esportes, e me-
nos economia; gastou muito nu-
ma reforma gráfica. O “FT ” p a r e-
cia sem rumo. “The Times”
atraiu os leitores que procura-
vam informação de negócios.
Foi um fracasso e teve que voltar
atrás. Em 2005, Gowers saiu por
“diferenças estratégicas” q u a n-
do o jornal rompeu com a tradi-
ção de que o editor tinha uma
duração quase papal — antes da
renúncia de Bento XVI. A esco-
lha mais difícil fora também a
decisão errada. Robert Thomp-
son, o preterido na escolha, foi
nomeado por Murdoch editor
do “The Times” e depois editor
do “The Wall Street Journal”.

Durante vários anos, o “FT ” te -
ve balanços desastrosos. Lionel
Barber assumiu a redação em
2005. Sua tarefa tem sido conso-
lidar a posição internacional do
jornal, administrar uma queda
contínua da circulação e a transi-
ção do papel para a versão digi-
tal. O jornal tem hoje cinco edi-
ções diferentes: para o Reino Uni-
do, Estados Unidos, Europa,
Oriente Médio e Ásia e é impres-
so em mais de 20 pontos diferen-
tes, inclusive no Brasil. Em 2007,
adotou um sistema de “paywall”,
permitindo um número limita-
do de acessos gratuitos pela in-
ternet, mas cobrando acima dis-
so, que seria adotado por outros
jornais. Tem cerca de cinco mi-
lhões de leitores cadastrados. O
número de assinaturas digitais
aumentou rapidamente e hoje,
com 312 mil, supera a circula-
ção de 275 mil cópias do jornal
impresso. No curto prazo, a re-
ceita do conteúdo deverá supe-
rar a publicidade.

A coluna Lex, de curtas e incisi-
vas análises e comentários, nos
quais não falta malícia e humor,
é talvez a mais lida. O jornal afir-
ma, com algum exagero, que é
provavelmente a mais antiga e
influente coluna de negócios e fi-
nanças de seu tipo no mundo.
Seu público são os investidores; o
alvo de suas críticas, corporações
e governos do mundo inteiro. Fo-
ram colunistas da Lex John Gar-
diner, ex-chairman da rede de
supermercados Tesco, Richard
Lambert, que editou o “FT ” e é di-
retor-geral da Confederação das
Indústrias Britânicas, John Ma-
kinson, chairman da editora Pen-
guin, e Nigel Lawson, ex-minis-
tro britânico da Fazenda.

A atual aposta é um aumento
das assinaturas digitais e a oferta
de conteúdo pago com a marca do
“FT ”. Recentemente, Barber ditou
os rumos do jornal para o futuro
na era digital. Ele os definiu como
uma “mudança cultural”, a ser
conseguida mediante uma mu-
dança estrutural. Ficar parado, dis-
se, não é opção enquanto Google,
LinkedIn e Twitter arrebentam
com o modelo de negócios dos tí-
tulos tradicionais. As decisões an-
teriores de aumentar os preços, co-
brar pelo conteúdo e basear o ne-
gócio nas assinaturas provaram
ser corajosas e corretas. Mas, no fu-
turo, a marca do “FT ” de jornalis-
mo somente poderá crescer se se
adaptar às demandas dos leitores,
tanto na versão digital como na
impressa. A prioridade passou a
ser a plataforma digital, com o jor-
nal em segundo lugar. Serão lança-
dos novos produtos on-line.

Ao longo de sua história, o “FT ”
deu os passos certos para adap-
tar-se ao futuro. Hoje, num mun-
do de negócios globalizado,
aposta na plataforma digital.

*Marjorie Scardino recebeu o
título de “Dame of the British
E m p i r e” (Dama do Império Britâ-
nico). “D a m e” é o equivalente fe-
minino de Sir.

Matías M. Molina é autor do livro “Os
Melhores Jornais do Mundo”, em
segunda edição

E-mail: m at i a s . m o l i n a @ te r ra . c o m . b r
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No “d i s p l ay ”, à disposição de quem chega: cor salmão também fez a diferença
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 mar. 2013, Eu & Investimentos, p. D4.




