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Competição é questão-chave para a modernização e prosperidade da imprensa.  
 
A questão-chave do debate entre desenvolvimento e imprensa reside na competição entre meios 
de comunicação e no ritmo de incorporação de novas tecnologias e modelos eficientes de gestão. 
Operam também na imprensa as forças da destruição criativa. Esta é conseqüência, mas também 
pré-requisito, do desenvolvimento econômico. Economias subdesenvolvidas ou politicamente 
repressoras contam, em geral, com mídia atrofiada e simplória. O poder é mais concentrado e os 
meios de comunicação, mais subservientes.  
 
No Brasil, livramo-nos de qualquer tipo de censura, ao contrário do que acontece em sociedades 
fechadas. O mercado brasileiro tornou-se aquecido e dinâmico. Permeável a novas tecnologias. 
Nos últimos 10 anos, o País deu salto qualitativo, principalmente no que se refere à gestão 
macroeconômica e a instrumentos de governança como a Lei de Responsabilidade Fiscal. A 
imprensa brasileira avançou, tanto nas suas estratégias como em lições aprendidas.  
 
Por um lado, os olhos voltaram-se para o mercado. Este, no passado, tratado com desconfiança e 
desdém: os grandes veículos de comunicação - empresas privadas - sempre colocaram o mundo 
dos negócios em segundo plano em relação, por exemplo, às alianças políticas de ocasião. 
Mercado é receita publicitária. Receita é leitor. Leitor é rei. Talvez, a prevalência da política se 
vertebrasse pela dependência orgânica de verbas governamentais para sustentar-se. Mas o 
capitalismo brasileiro é hoje vigoroso e diversificado o suficiente para alimentar a indústria da 
comunicação.  
 
Por outro, separam-se progressivamente, pelos próprios méritos do sistema democrático, as 
esferas da "sociedade" (civil), "governo" (administrativo) e "Estado" (perene). Isto pode parecer 
acessório, mas aponta para a reversão de vício capital da imprensa brasileira, historicamente 
orientada a satisfazer-se na exibição das máculas de nosso atraso sócio-econômico. Se o Brasil 
deseja realmente tornar-se uma potência nas próximas décadas, o que depende de todos nós, a 
mídia precisa aceitar o fato de que o País pode - e deve - ser eficiente e próspero.  
 
A imprensa brasileira jamais identificou claramente o que, com alguma latitude, pode-se chamar 
de "interesse nacional". Teóricos da comunicação no Brasil se surpreendem quando jornais 
americanos omitem informações sobre os movimentos dos EUA numa situação de guerra. É o caso 
da cobertura do New York Times na invasão da Baía dos Porcos ou o conhecido argumento de 
Walter Conkrite em favor da censura à divulgação de certas ações militares dos EUA no rescaldo 
do 11 de Setembro. Por mais questionáveis que sejam tais motivações geopolíticas, onde estava o 
interesse dos EUA, lá estava também a imprensa americana.  
 
A ausência de percepção do interesse nacional no âmbito midiático apenas reflete a estiagem 
generalizada de projetos estratégicos que desampara o País. No limite, é dizer que ao Brasil falta 
um "business plan". A defesa do interesse nacional é princípio da imprensa liberal. A imprensa 
deveria balizar-se, estrategicamente, pelo trabalho em favor do desenvolvimento e do bem-estar 
geral sustentada em bases técnicas, e não pela trama de afinidades-aversões ante este ou aquele 
governo.  
 
A imprensa vale pela inteligência que vende e entrega. A concorrência, neste caso, confronta 
visões de mundo e tende a recompensar os veículos que mais acertam em suas projeções e 
análises que se confirmam, que publicam notícias corretas e relevantes. A imprensa vale também 
pela incorporação de novas tecnologias. No Media Lab do MIT (Instituto de Tecnologia de 
Massachussetts) já se produzem protótipos de impressoras portáteis que imprimem não em papel, 
mas em plástico e metais facilmente moldáveis. Em 3ª dimensão.  



Em breve, isto permitirá "imprimir" um aparelho celular em casa - que também será iPOD, cartão 
de crédito, chave de casa e do carro, monitor remoto da condição cardíaca, terminal de consulta à 
Internet e jornal móvel. É esta realidade tecnológica que o futuro nos reserva atrás da próxima 
curva.  
 
Quando pensamos em desenvolvimento, falamos também de diversificação de visões de mundo e 
de grupos de poder. As hegemonias são cada vez mais provisórias. Não há oligopólio da 
informação ou aristocracias perenes na condução da imprensa em sociedades abertas como a 
brasileira. O fato é que tornamo-nos muito mais complexos e a imprensa precisou evoluir no ritmo 
da sociedade para catalisar, e não frear o desenvolvimento.  
 
O grande movimento de modernização da imprensa está associado a conteúdo e convergência de 
mídias. Adoção de tecnologias e gestão aprimorada. É o que a Gazeta Mercantil e o Jornal do 
Brasil estão fazendo. E do que o Brasil, no âmbito da mídia, está precisando.  

Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 17 abr. 2006, Opinião, p. A-3. 

 


