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Apesar de tudo,
o mais influente
"The New York Times" permanece como referência
internacional, mesmo depois do caso Jayson Blair — e não
perdeu circulação. Por Matías M. Molina, para o Valor

F
oi, talvez, o dia mais difícil na vida
profissional de Howell Raines,
embora o editor de "The New York
Times" não percebesse isso na

ocasião. Foi, também, uma das mais dolo-
rosas jornadas nos mais de 150 anos do
venerável jornal.

Em 14 de maio de 2003, Raines estava
sentado à mesa, com Arthur Sulzbeerger Jr.,
o presidente e representante da família que
controla a empresa ha mais de um século, e
com seu segundo no comando do jornal,
Gerald Boyd. Na platéia do cinema Astor
Plaza, alugado às pressas, se apinhavam
mais de 500 jornalistas.

A razão do encontro era o escândalo que
tinha abalado o jornal: as atividades de Jay-
son Blair, um jovem repórter que havia falsi-
ficado entrevistas, inventado notícias e via-
gens, plagiado reportagens, bajulado supe-
riores e mentido sistematicamente ao lon-
go de sua curta vida no "Times". Quando o
engano foi percebido, uma equipe de jorna-
listas fez um levantamento e publicou qua-
tro humilhantes paginas de explicação.

Naquele dia, no Astor Plaza, os três execu-
tivos deram explicações, mas não convence-
ram. O problema principal, segundo a maio-
ria dos presentes, não era o comportamento
de Blair, mas o ambiente de protecionismo,
medo e insegurança na redação, criado por
Raines, que permitiu tudo isso. O duro ques-
tionamento mostrou, em níveis que nin-
guém tinha previsto, um ambiente tenso, de
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raiva contida, irritação, ressentimento e
frustração. Uma catarse coletiva. "Vocês per-
deram a confiança de muitas partes da reda-
ção", disse um dos presentes. Um jornalista
perguntou se Raines estava demissionário.
Sulzberger disse que, se Raines apresentasse
a demissão, não a aceitaria. Três semanas
mais tarde, Raines e Boyd foram demitidos,
menos de dois anos depois de terem assumi-
do seus cargos. Uma das medidas tomadas
foi nomear um "ombudsman".

O "Times" não é o jornal de maior circula-
ção do mundo, nem o mais rentável, mas é
considerado o mais influente. Suas infor-
mações e suas analises têm um peso ex-
traordinário na Casa Branca, no Congresso,
em Wall Street, nas chancelarias, nos orga-
nismos internacionais e no resto da mídia. É
o jornal de referência de uma elite mundial.

Durante várias décadas ficou em primeiro
lugar nos rankings dos principais jornais e
foi escolhido repetidamente como a empresa
mais admirada na área de mídia nos levanta-
mentos da revista "Fortune". Mas em uma
pesquisa com mil pessoas de 50 países, divul-
gada recentemente pela Internationale Me-
dienhilfe, de Zurique, o "Times" caiu para o
sexto lugar entre os jornais mais importan-
tes; no ranking anterior, de 2003, era o pri-
meiro. O motivo foi precisamente o impacto
negativo do "caso Blair" sobre sua imagem.

Alguns críticos escreveram que a reação
do jornal ao "caso Blair" foi exagerada e
que medidas de menor repercussão teriam

sido suficientes. Na verdade, poucos diá-
rios do mundo teriam a coragem e a hu-
mildade de reconhecer publicamente seu
erro e de procurar as responsabilidades na
cúpula, não na base. A maioria deles, pro-
vavelmente, tentaria esconder a sujeira
embaixo do tapete ou se limitaria a tomar
medidas cosméticas.

É o terceiro maior jornal dos EUA em cir-
culação, atrás do "USA Today" e de "The Wall
Street Journal", com 1,1 milhão de exempla-
res nos dias de semana e 1,7 milhão aos do-
mingos. Estes números são muito semelhan-
tes aos de dez anos atrás; permaneceram es-
táveis, enquanto a maioria dos diários dos
EUA e do mundo perdeu circulação.

O "Times" decidiu tornar-se um jornal de
circulação nacional quando percebeu, no
começo dos anos 1980, que a cidade de No-
va York e a região Nordeste perdiam impor-
tância relativa na economia e que, a longo
prazo, enfrentaria um declínio lento e con-
tínuo se permanecesse imóvel. Optou por
investir para ampliar sua penetração e re-
forçou a cobertura nacional. Para chegar ao
leitor no mesmo dia em todo o território
americano, o jornal é impresso em 20 locali-
dades diferentes e tem quase metade de sua
circulação (42%) fora da região que no pas-
sado foi seu "habitat" natural.

Para obter os recursos necessários à sua
expansão, a The New York Times Company
abriu o capital na bolsa e precisa dar um re-
torno satisfatório a seus acionistas. No en-
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tanto, o lucro, embora necessário, não é seu
principal objetivo. Pouco depois do 11 de
setembro de 2001, a cúpula da empresa se
reuniu: a situação não era boa, resultado da
queda dos anúncios e da crise da economia.
"Lamento ouvir isto, mas preciso de mais re-
cursos para cobrir a guerra no Afeganistão",
disse Raines, que acabava de assumir o car-
go de editor. "Não se preocupe, vamos en-
contrar o dinheiro. O que vocês fazem é a ra-
zão pela qual trabalhamos todos. Gaste o
que tiver que gastar", disse a vice-presidente
executiva, Janet Robinson.

O "Times" tornou-se conhecido pelo volu-
me e qualidade de suas informações. Seu le-
ma tradicional é "Ali the news that's fit to
print" ("Todas as notícias que merecem ser
impressas"). Emprega 1,3 mil pessoas no de-
partamento editorial, das quais mais de mil
são jornalistas. Tem 16 escritórios na região
de Nova York, 11 escritórios nacionais e 26
no exterior. Sua cobertura internacional é a
mais abrangente da imprensa mundial.

É considerado um jornal de tendência libe-
ral, embora sua posição esteja ancorada no
centro do espectro político. Apoiou repetidas
vezes candidatos do Partido Republicano à
presidência dos EUA e foi um dos mais ferozes
críticos do presidente Bill Clinton. Mostra-se
preocupado com a isenção informativa; para
oferecer um equilíbrio opinativo, tem colu-
nistas de todas as colorações políticas.

Nos anos 1980, decidiu competir seria-
mente com "The Wall Street Journal" e reno-
vou completamente a seção de economia e
negócios — de qualidade notadamente in-
ferior à cobertura política, dos assuntos in-
ternacionais ou das questões culturais. Ho-
je, as paginas de negócios, sem o volume de
informações do "Journal", são respeitadas
pela qualidade do noticiário e das análises.

Apesar de ter introduzido a cor nas pági-
nas editoriais, inclusive na primeira, ainda é
conhecido como "The Gray Old Lady" pela
sobriedade da apresentação gráfica. Sua
aparência lhe confere seriedade, continui-
dade e autoridade.

O jornal foi lançado em 1851, por Henry
Raymond e George Jones, com o nome de
"New-York Daily Times". Consolidou-se ra-
pidamente e ganhou dinheiro, prestígio e
influência pela abundância de informações
e seu tom conservador e moderado, que
lembra o de hoje, em uma cidade onde qua-
se todos os jornais eram agressivos e sensa-
cionalistas. Com a morte dos fundadores, o
"Umes" entrou em decadência. Renasceu
depois de ser comprado, em 1896, por
Adolph Ochs. Ele retomou os princípios de

Raymond e Jones, e lançou as bases sobre as
quais se sustenta hoje o jornal, que ainda é
controlado por seus descendentes.

Um dos editores de Ochs, Carr Van Anda,
ajudou a consolidar o prestígio do jornal.
Era um exímio matemático, com grandes
conhecimentos de arqueologia. Ao estudar
os sinais de rádio, o histórico dos acidentes
com icebergs na região naquela época do
ano e as transmissões dos navios próximos,
concluiu que o "Titanic" estava afundando.
Foi o único jornal do mundo a dar a notícia
naquele dia. A empresa armadora tentou
guardar silêncio por mais 24 horas, mas te-
ve que reconhecer a catástrofe.

Em outra ocasião, Van Anda percebeu um
erro na transcrição de uma equação mate-
mática de Einstein, que ele próprio não ti-
nha detectado. Foi também o principal di-
vulgador da teoria da relatividade. A lenda
em torno de Van Anda foi às nuvens quan-
do, ao examinar as fotografias de umas ins-
crições egípcias, percebeu que eram forja-
das: tinham sido forjadas há 4 mil anos,
quando um chefe militar matou o faraó,
usurpou o trono. A descoberta foi confirma-
da por vários professores universitários.

Uma decisão tomada nos anos 1940 foi
decisiva para a sobrevivência do jornal. Du-
rante a II Guerra Mundial, o papel de im-
prensa foi racionado, em um período de ex-
traordinária demanda de leitores e anun-
ciantes. O principal concorrente, o "New
York Herald Tribune", um jornal conserva-
dor de tendência moderada, bem feito e
bem aceito, deu prioridade à publicidade.
O "Times" preferiu usar sua cota de papel
para publicar mais informações e aumen-
tar a circulação, com um jornal mais ma-
gro. Depois da guerra e do racionamento,
os anunciantes procuraram o "Times" que
tinha mais leitores; o "Herald Tribune", com
menos circulação e menos anunciantes, de-
finhou, trocou de donos e morreu.

A empresa editora, The New York Times
Company, possui uma pequena cadeia de
jornais nos EUA, além de "The Boston Glo-
be", o diário mais influente da Nova Ingla-
terra, e algumas emissoras de rádio e TV.

Numa operação inesperada, a empresa as-
sumiu o controle total do "International He-
rald Tribune", do qual possuía a metade das
ações, ao forçar de maneira pouco sutil o ou-
tro acionista, "The Washington Post", a ven-
der sua participação. O IHT é um jornal de
língua inglesa de circulação internacional,
editado em Paris e impresso em 28 pontos
diferentes — inclusive no Brasil, desde 2003.
Mais da metade do conteúdo é fornecido pe-

Io "Times", que viu na operação uma manei-
ra de tornar-se um jornal internacional.

Sulzberger prepara a empresa para distri-
buir o conteúdo do "Times" por outras plata-
formas, além do papel impresso. Uma é a in-
ternet. A versão digital do "Times", de acesso
gratuito, atrai considerável número de leito-
res e, recentemente, as duas redações — pa-
pel e digital -- foram unificadas. A empresa
estima que ha no mundo uns 40 milhões de
pessoas que, pela formação, estilo de vida e
status, são leitores potenciais do "Times" e vê
na internet o veículo ideal para alcançar esse
mercado. Outra plataforma é a televisão, pa-
ra a qual adapta uma parte do conteúdo do
jornal impresso. São as duas apostas da em-
presa para atravessar o século XXI.
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