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A entrega do prêmio Personalidade da Comunicação 2006 ao publisher da Folha de S. Paulo, 
Octavio Frias de Oliveira, promovida pela Mega Brasil Comunicação na noite de quarta-feira no 
Centro de Convenções Rebouças, propiciou uma rara aparição pública do último dos grandes 
barões da imprensa brasileira. Ele entrou no palco um pouco hesitante nos seus 93 anos, e quem 
o conhece se preocupou com o que seria seu desempenho. 
 
O articulista político sênior da Folha, Clóvis Rossi, dizia na festa dos 80 anos do jornal na Sala São 
Paulo, seis anos atrás, que o temperamento vulcânico e o vigor incomparável do “seu” Frias 
continuavam intactos. Estariam ainda ali, naqueles passos cuidadosos sobre um palco pouco 
iluminado? Enquanto a cerimônia se desenrolava com meia hora de atraso, ele deu alguns 
bocejos. Quando começou seu próprio discurso, a garganta rateou. 
 
Mas o que aconteceu depois dá vontade de chegar aos 93 anos lúcido e bem-humorado como ele. 
A voz saiu com pausada clareza. “A idade nos dá muitos direitos”, reconheceu ele. “Um deles 
deveria ser o de não participar de cerimônias como esta”, continuou. As gargalhadas da platéia o 
interromperam brevemente, e ele explicou que só veio devido à pressão de seus três filhos e dos 
muitos amigos que ali estavam. 
 
Seu discurso foi lido a partir de poucas folhas impressas. Ele disse que se orgulhava de seu papel 
como renovador e construtor de empresas. Descendente dos barões de Itaboraí e Itambi, teve um 
começo de adolescência difícil com a quebra dos negócios da família, que o forçaram a deixar o 
Rio de Janeiro para empregar-se como office-boy em São Paulo, com a idade de 14 anos. 
 
Sua carreira ascendeu com a prática de contabilidade e aos 21 anos era funcionário público na 
Secretaria da Receita Federal. Mais tarde fundaria um banco, o BNI, que foi incorporado pelo 
Banco Bradesco, e teve uma corretora (a Transaco) que vendia ações diretamente ao público. 
Aqui já se poderia ver uma característica marcante de sua vida empresarial: a formação de 
equipes de confiança que o seguiriam pela vida afora. 
 
Uma dessas parcerias foi com Carlos Caldeira Filho, que conseguiu com Frias o direito de explorar 
(por 25 anos) a Estação Rodoviária de São Paulo, adquiriu a empresa gráfica Litográfica Ypiranga 
e, em 1962, o controle da Empresa Folha de Manhã, que publica a Folha de S. Paulo e outros 
jornais. Muitos funcionários dessas empresas já trabalhavam com Frias anteriormente. Um 
exemplo modesto é o de Jayme Barreiros, que saiu da corretora Transaco para uma carreira que o 
levaria a ser diretor comercial do jornal no Rio de Janeiro. 
 
Um dia Barreiros viajou até São Paulo para uma reunião com Frias no nono andar do prédio da 
alameda Barão de Limeira, e tinha uma história triste para contar: um acidente de automóvel em 
que seu filho se machucou muito, e se preparava para fazer cirurgias reparadoras muito caras. 
Seu Frias não disse nada. Mas quando Barreiros arrumou as malas para voltar ao Rio, recebeu um 
recado para procurar um certo gerente na Rodoviária. 
 
Lá havia um pacote de dinheiro para ele, sem recibo nem nada, mais do que suficiente para cobrir 
todas as despesas hospitalares da criança. Barreiros ficou no posto no Rio até aposentar-se, já 
com a ascensão do filho caçula de Frias, Luís, à presidência do grupo. Outros exemplos de 
executivos que acompanharam seu Frias por toda a vida útil são o engenheiro Pedro Picirolli e 
Renato Castanhari, mas há muitos outros.  
 
 
 
 
 



 
Os amigos a que se referiu Frias em seu discurso de agradecimento compareceram à festa do 
prêmio, e entre os mais ilustres estavam o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o 
governador paulista Cláudio Lembo e os ex-governadores Geraldo Alckmin e Orestes Quércia, o 
prefeito paulistano Gilberto Kassab e o ex-prefeito José Serra, o senador Marco Antônio Maciel, o 
deputado Antônio Delfim Netto. 
 
Também foram os mais modestos, como Antônio Gaspar Filho, que fez carreira como diagramador 
no jornal (e com isso financiou seu curso de jornalismo). E os que são simplesmente gratos, como 
Tom Camargo, hoje sócio da empresa FSB Comunicações, que se levantou para aplaudir Frias de 
pé: “Foi meu patrão, e com o que me pagou comprei meu primeiro Fusca zero-quilômetro” (foi o 
meu caso também). É interessante que os poucos lapsos da cerimônia tenham vindo dos mais 
jovens. O presidente da empresa espanhola Telefónica no Brasil, Fernando Xavier Ferreira, de 
apenas 56 anos, chamaria em discurso o pefelista Marco Maciel de ex-senador. O prefeito Kassab, 
pefelista de 46 anos, nomeou Octavio Frias Filho, o diretor de redação da Folha, como presidente 
do grupo, cargo efetivamente ocupado por seu irmão mais jovem, Luis. 
 
A homenagem em si transcorreu impecável, mas foi considerada injusta pelo publisher da Folha, 
que preferia recebê-la como um reconhecimento aos esforços de todos os seus colaboradores ao 
longo da vida. Ele contou, no entanto, o lema que o acompanhou no êxito de seus 
empreendimentos, que está num verso do escritor inglês Rudyard Kipling: o sucesso e o fracasso 
são dois impostores. De sua parte, Frias disse que experimentou ambos. 
 
Nem tudo o que ele sonhou deu certo. Em meados da década de 1970, por exemplo, teve 
interesse em adquirir o título do grande jornal carioca Correio da Manhã, mas nunca conseguiu. 
Na década seguinte, quando o título foi enfim localizado por um de seus colaboradores, ele já 
havia se desinteressado. 
 
Mas a Folha, que ele talvez tenha adquirido apenas ou principalmente para ocupar as máquinas da 
sua Litográfica Ypiranga, tornou-se o maior jornal da América do Sul. Ela é responsável pelo que 
Frias considera — em sua entrevista a Jorge Felix, da AOL Notícias, em 2003 — o maior elogio que 
recebeu, dito por outro barão da imprensa, Roberto Marinho, numa viagem de avião entre o Pará 
e São Paulo: “Seu Frias, um dia vou fazer um jornal como o seu”. 
 
O segredo do êxito pode estar no fato de que ele gostou de fazer o jornal, porque afirmou em seu 
discurso que “o mais importante é trabalhar com afinco naquilo de que se gosta”. Em outras 
ocasiões, ele explicou o sucesso da Folha pela independência. Os fracassos ou dificuldades ficam 
mais por conta dos sonhos não realizados, como o do Correio da Manhã. Porque mesmo os 
obstáculos externos levaram o jornal a crescer. 
 
Um exemplo está num episódio já meio lendário, que foi relembrado pelo ex-presidente Cardoso 
em seu discurso de improviso na homenagem a Frias. Cardoso disse que admira a capacidade do 
publisher de compatibilizar a defesa de suas crenças com o sucesso empresarial. E citou como 
exemplo o episódio do afastamento de Cláudio Abramo da direção de redação da Folha.Cardoso 
era na época colaborador do semanário alternativo de Fernando Gasparian e Raimundo Rodrigues 
Pereira, Opinião, que vinha sendo drasticamente censurado desde o final do governo Médici 
(1969-1974). O então ‘príncipe’ dos sociólogos foi um dos críticos do regime que encontraram 
espaço para expor suas idéias na seção Tendências e Debates da Folha, que se tornaria a mais 
influente seção de opinião da imprensa brasileira. 
 
O ex-presidente acrescentou que seu Frias então substituiu Abramo por Boris Casoy — que 
também estava presente na cerimônia — na direção do jornal. “E o Frias me disse que ia fazer a 
substituição, mas que nós não nos preocupássemos, porque tudo daria certo, e o Cláudio voltaria 
depois. E de fato, como ele disse, tudo daria certo”. O próprio Frias relembrou esse episódio na 
notável entrevista que concedeu à AOL Notícias.  



“Tenho um episódio curioso”, lembrou-se de memória. “Na época da ditadura, acho que no 
governo Médici, o chefe da casa Militar, com quem eu tinha certa relação, não me lembro o nome 
dele, me telefona e diz: ‘Ô Frias, aqui quem fala não é o seu amigo, não, é o chefe da Casa 
Militar. Ou você muda esse jornal aí ou nós vamos fechar’. Eu mudei. O Cláudio Abramo era nosso 
diretor de redação.  
 
Eu chamei o Cláudio e disse: ‘Cláudio, vai pra Paris como nosso representante e depois você 
volta’. Chamei o Boris Casoy, que era um homem tido como conservador, para diretor de redação. 
Foi o que eu fiz. Depois o Cláudio voltou. Gostava muito do Cláudio, nos ajudou muito aqui, foi um 
homem muito importante na Folha”.  
 
O episódio foi traumático, e aconteceu de fato durante a distensão lenta, gradual e segura do 
governo Geisel. O rumor na redação era de que houve até ameaças à filha do publisher, então 
adolescente. O filho mais velho, Octavio, que depois sucederia Cláudio e Boris no comando da 
redação, tinha apenas 19 anos. Seu Frias tirou seu próprio nome do expediente do jornal, 
tornando-se apenas o “acionista majoritário”. 
 
Foi quando vivenciei de perto o que Clovis Rossi chama de temperamento vulcânico do publisher. 
Jovem repórter, admirador de Cláudio Abramo, acreditei ingenuamente — como o próprio Cláudio 
— que sua saída do comando do jornal se devia a intrigas internas da redação. Seu Frias soube, e 
recebi uma convocação de sua secretária Vera, para encontrá-lo no nono andar. Foi uma 
experiência inesquecível. Ele estava furioso na defesa do acusado pela intriga, que considerava 
um companheiro de trabalho acima de qualquer suspeita. 
\ 
Mais tarde, como secretário de Comunicação Social no Governo Sarney, recebi uma visita do seu 
Frias no quarto andar do Palácio do Planalto. Ele estava cumprindo sua palavra, e fechando esse 
ciclo. Pediu-me então para conseguir uma entrevista exclusiva do presidente da República para o 
Cláudio, “cuja carreira estou relançando”. O presidente Sarney concedeu a entrevista, que a Folha 
publicou em duas páginas. Cláudio estava enfim de volta, mas infelizmente morreu meses depois. 
 
Além do caso de Cláudio, Cardoso mencionou a disposição aberta do publisher da Folha, que a 
partir de 1975 deu espaço aos críticos do regime militar, mas manteve o espaço dos que 
apoiavam o regime militar. A mesa da cerimônia na homenagem a Frias reflete isso, porque lá 
estavam Maciel e Lembo, que apoiaram o regime militar, e Cardoso. 
 
Lembo receberia um abraço de Celso Barata, que editou a seção de cultura na revista Veja, 
porque em seu discurso sobre Frias teve a coragem de admitir que é um dos que apoiaram o 
regime militar. Mas o atual governador paulista ressalta que conversava habitualmente com Frias 
na Folha, e sempre ouviu dele a necessidade de redemocratizar o Brasil. 
 
A posição política do seu Frias pode ser definida como de centro. Ele discordava politicamente do 
trotskista Cláudio Abramo, e no entanto deu-lhe emprego na Folha quando O Estado de S. Paulo o 
demitiu. É improvável que seu Frias concorde politicamente com o ex-governador e ex-prefeito 
Paulo Maluf, e no entanto sempre o recebeu com cortesia e atenção. Em conversas pessoais, a 
Lembo ele dizia nos anos da ditadura militar que era preciso redemocratizar o País; mas a jovens 
repórteres como eu, ele avisava que nosso impulso antiditatorial servia apenas para “acelerar o 
momento histórico, não para resolver todos os problemas”. 
 
A capacidade de circular entre a eloqüência e a tolerância ajuda a explicar essa atração que a 
Folha herdou de Frias, e que inclui o respeito de aliados e adversários. “Às vezes a leitura da 
Folha estraga a nossa manhã, mas à tarde percebemos que o jornal tinha razão”, disse o 
governador Lembo na homenagem. Numa entrevista à própria Folha, o ex-governador Quércia 
admitiu certa vez que lê o jornal regularmente, “e até sinto falta quando não posso ler”, embora 
tenha queixas pessoais da cobertura política, “pelo fato de ser um político”. 
 



Mesmo Cardoso, o presidente com quem Frias revelou várias vezes que teve as melhores 
relações, também poderia queixar-se da cobertura do jornal ao seu governo.  
 
O ex-presidente ressaltou ao discursar na festa que “o Frias vem sempre mantendo, como hoje 
aqui, o que mais admiro nele: a capacidade de ser provocativo, a ironia, o gosto por não deixar as 
coisas conformes”. É certamente estranho que Frias, com sua fixação pela independência, não se 
considere um jornalista — e aliás aproveitou a homenagem para repetir esse refrão de que tantos 
discordam.  
 
“De jornalista eu tenho apenas a curiosidade de sempre aprender coisas novas, e o interesse pela 
inovação”, garantiu o publisher da Folha. Mas tem também interesse por jornalistas, além 
obviamente de jornalismo. A um amigo, ele disse certa vez que seu filho Octávio — o jornalista de 
fato na família, embora tenha estudado Direito — “é um gênio”. 
 
De jornalista ele tem igualmente a capacidade de fazer perguntas, com um faro para ir direto aos 
temas mais relevantes. Na época em que Frias empreendeu uma granja (a Itambi, em São José 
dos Campos) que desbravou o mercado de frangos do Oriente Médio três décadas antes dos 
atuais exportadores brasileiros, eu mesmo vi Pedro Cafardo (hoje no Valor Econômico) e Nair 
Suzuki várias vezes em apuros para explicar-lhe por que as informações que ele recebia do 
mundo empresarial ainda não estavam na seção de economia da Folha. 
 
O riso franco revela enfim seu otimismo, como na frase com que concluiu seu discurso de 
agradecimento à tal “homenagem injusta”: “O futuro será sempre melhor que o presente”. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 5 maio 2006, Mídia & Marketing, p. B2. 
 


