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AregiãodoMédioSãoFrancis-
co, mais precisamente no pólo
irrigadoPetrolina (PE)/Juazei-
ro(BA),nosemi-áridonordesti-

no, poderá se transformar no
longoprazonumanova frontei-
ra para a produção de citros e
processamento de suco de la-
ranja para exportação.
Umestudodeviabilidadetéc-

nica, econômicae logística feito
pelo Programa de Estudos dos
Negócios do Sistema Agroin-
dustrial (Pensa), da Faculdade
de Economia e Administração
daUSP,mostraqueocultivode

laranja irrigada na região é viá-
vel. Os cálculos da indústria in-
dicam que o potencial produti-
vopodechegara150milhõesde
caixas de 40,8 quilos de laran-
jas por ano. O volume corres-
ponde à mesma produção da
Flórida, nos EUA, segunda
maior região citrícola do mun-
do, que este ano colheu 154 mi-
lhões de caixas.
Frederico Fonseca Lopes,
pesquisador doPensa e umdos
responsáveispeloestudo, reve-
laqueentreos fatorespositivos
da região estão o clima seco e
quente, que não favorece a pre-
sença de doenças graves como
o cancro cítrico; possibilidade
demenor utilização de defensi-
vos; disponibilidade de água e
energia elétrica para irrigação;
ganho de produtividade e me-
nor custo da produção, mesmo
levando em conta a irrigação.
O Semi-Árido dispõe de 40
milhectaresdisponíveisparaci-
tros, área que pode chegar a
200 mil hectares, um terço do
parquecitrícolaquecompreen-
deoEstadodeSãoPauloeoSul
de Minas Gerais, o maior do
mundo.Asáreasestãodistribuí-
dasemváriosprojetosdeirriga-
ção entre Petrolina e Juazeiro.
Fatoreslimitantescomotem-
peraturasmuito altas e solo ra-
so podem ser resolvidos com
tecnologia jáexistente, diz José
Antonio Quaggio, pesquisador
do Centro de Solos e Recursos
Ambientais do Instituto Agro-
nômico de Campinas, que tam-
bémparticipadoestudodoPen-

sa.“Amaiorpartedacitricultu-
ramundial foi desenvolvida em
condições muito parecidas”,
afirma.
Feito sob encomenda da
CompanhiadeDesenvolvimen-
to do Vale do São Francisco e
Parnaíba(Codevasf),oestudoé
o principal argumento da insti-
tuição para atrair grandes in-
dústrias processadoras, como
Cutrale,CitrovitaeCoinbra,pa-
ra a região. “Namoramos a in-
dústria paulista há três anos,
mas faltava um estudo sério
com informações embasadas,
que provassem o potencial da-
quela área”, afirmaodiretor de

Engenharia da Codevasf, Cle-
mentino Coelho. “Todo ano es-
sa indústria tem de renovar de
40mila50milhectaresporcon-
ta de envelhecimento de poma-
res e ataque de pragas e doen-
ças. Queremos atrair uma par-
tedessarenovaçãoparaosemi-
árido.”
Os números apurados pelo
Pensatêmsidomantidossobsi-
gilo porque o estudo será con-
cluído apenas em julho. Mas o
cálculoinicialédeumcustoope-
racional 5% mais baixo e custo
total quase 30%menor que em
regiões irrigadas de São Paulo.
O pólo só será viável se a in-
dústriaexportadoraforparalá.
O setor exporta US$ 1,1 bilhão
por ano. ●

N
as últimas sema-
nas, nas duas cos-
tas dos Estados
Unidos, o grande e
contínuodebateso-

breaconsolidaçãodamídiadeu
alguns largos passos – emdire-
çõesopostas.Nasemanapassa-
da, em Washington, a Federal
Communications Commission,
(Comissão Federal de Comuni-
cações), FCC, anunciou que,
mais uma vez, está disposta a
reexaminar e quase certamen-
teafrouxar asnormasrelativas
à propriedade demídia do país.
A questão é até que ponto elas
serão afrouxadas.
OanúnciodaFCCsurgetrês

anos após as mudanças de am-
ploalcancenanormaquepermi-
tiuàsempresas teremmaisveí-
culos – eletrônicos e impressos
– em cada local e permitiu que
todas as redes atingissem uma
porcentagemmaior do público
telespectador. Essas mudan-
ças foram tão impactantes que
o Congresso reverteu muitas
delas e os tribunais federais as
descartaram e solicitaram que
aFCC começasse de novo.
Arevisãonanormaéexigida

por lei – umreconhecimento de

quea tecnologiamudou o cená-
rio damídia.Mas os críticos te-
mem que o afrouxamento exa-
gerado das normas venha em
detrimento da democracia.
Estãopreocupadoscomofa-

to de que umnúmeromuito pe-
quenodeproprietários restrin-
ja o número de vozes disponí-
veis para os consumidores e re-
sulte naquilo que aqueles que
odeiam a mídia mais despre-
zam–umagrandeforçamonolí-
tica controlada por umas pou-
cas pessoas ricas. É claro que a
maioriadosproprietáriosrejei-
ta essas insinuações.
Primeiramente, dizem, a in-

ternet impede que essas gran-
des empresas de mídia se tor-
nem demasiadamente podero-
sas. Há milhares de vozes por
aí. Qualquer um que tenha um
computador e uma conexão de
bandalargapodecobrirasnotí-
cias – um argumento sólido, na
teoria,masignorarealidadesin-
cômodas, tais comoacompara-
ção entre o número de pessoas
queprestamatençãoacadaum
desses milhares de pequenas
vozescomonúmerodepessoas
queouve aspoucasgrandes vo-
zes.
Emsegundolugar,argumen-

tam os proprietários, isso tudo
vemparaservirmelhoroconsu-
midor. O que é melhor para os
consumidores: um grupo frag-
mentadodepequenasorganiza-
ções noticiosas, escasso de re-
cursos, ou um número menor
de grandes empresas que po-
dem gastar contratando a me-
lhor equipe, comprando osme-
lhores equipamentos e fazendo
melhores reportagens? Será
quearespostanãoéóbvia?Mas
amelhor pergunta talvez seja o

que é melhor para essas gran-
des empresas, o que nos leva às
notícias vindas da outra costa
na semana passada.
EmLosAngeles,umaempre-

sa que era uma “garota-propa-
ganda” do argumento “mídia
maiorémídiamelhor”, aTribu-
neCompany, está emdificulda-
des. Lá, membros da família
Chandler, dona do Los Angeles
Times há mais de 100 anos, es-
tão procurando alguém que
compre ao menos alguns de
seus veículos de mídia, se não
todos,porcausadomaudesem-
penho econômico.
Em 2000, a Tribune com-

prou a empresa controladora
doTimes, aTimesMirror, espe-
rando obter vantagens com es-
sasnormasmenosrígidasquea
FCCestava, então, consideran-

do. A Tribune recebeu ressal-
vas do governo em vários mer-
cados onde a empresa tinha ex-
cesso de veículos – jornais e es-
tações de TV – e esperava se
converternummodelodecomo
a sinergia de uma grande em-
presa podia funcionar.
Mas simplesmente não foi

dessa forma que os mercados
encararam as coisas. O preço
dasaçõesdaTribuneatualmen-
teestámaisbaixodoqueeraem
2000. Suas receitas caíram.
Umanalista chamou a fusão de
“umenorme fracasso”.
E a Tribune não foi a única

empresa de mídia que encon-
troumenos que um sucesso es-
telar na promessa de cresci-
mento e sinergia. Lembram-se
de toda aquela empolgação em
tornoda fusãoAOLTime/War-

ner em 2000? Ah, sim lá atrás,
quando o mercado tecnológico
estavairrefreáveleaAOLpare-
cia teroperfeito sistemadedis-
tribuição para os conteúdos da
Warner. Mas, é claro, os tem-
posmudam.
Averdadeéqueaindanãofoi

dado o veredicto sobre o argu-
mentodamídiadeque“maior é
melhor”.Mas,nomomento, pa-
rececertodizerquemaiornãoé
necessariamente melhor. Tal-
vez seja um argumento a ser
analisadocasoacaso.Talvezse-
japelo fatodenão termosavan-
çadoosuficientenaestradapa-
raagrandeconvergênciadamí-
diaparaqueessasfusõesfuncio-
nem – quando seu computador
for seu aparelho de televisão e
seu jornal. Quem sabe?
Atéagora, a notíciamais im-

portantedoanoreferenteàpro-
priedadenamídianãoéumahis-
tória de consolidação, mas de
fragmentação – adissoluçãoda
cadeia de jornais Knight Rid-
der,naqualumaempresa,aMc-
Clatchy, apresentou-se e com-
prou todos os jornais e depois
vendeu vários deles para dife-
rentes compradores.
Hámaisdoqueumacertairo-

nia em tudo isso. Durante anos,
os jornalistas têm execrado o
que aconteceu às salas de reda-
ção por causa das pressões do
resultadofinal.Grandesempre-
sas foram compradas por em-
presas maiores ainda, lamen-
tam os jornalistas, e muitas ve-
zesosnovosdonos, compoucos
laços com a cidade natal ou a
história dos veículos, reduzi-
ram o número de funcionários
para atingir altasmargens.
Emúltimaanálise, sejaoque

fizer a FCC, talvez seja preciso
quesecoloquemfreiosnascom-
pras da grande mídia não pela
FCC, nem por salas de redação
desgostosas e nem por cida-
dãos enfurecidos, mas pelas
própriasempresasquevãodeci-
dir que, mesmo que pensem
que “maior émelhor”, o árbitro
decisivo–oresultadofinal–não
está assim tão certo. ●

*Dante Chinni é membro sênior
da Pew Project for Excellence in
Journalism, de Washington
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Área irrigada de Petrolina e Juazeiro tem potencial para igualar a
produção de laranjas do Estado americano da Flórida, mostra instituto

Diferentemente do publicado
ontem na reportagem “Jornal
gratuito começa a circular
em São Paulo”, o grupo portu-
guês detentor de 30% do jor-
nal Destak chama-se Cofina.

Semi-áridonordestino
podeserpólodecítricos

Convergência de mídias em debate

NÚMEROS

EXTERIOR–Exportaçãode laranjas rendeUS$1,1bilhãoporano

ESTUDO

EXPECTATIVA–FusãodaTimeWarnercomaAOLnão foi o sucessoque todosesperavam

150milhões
de caixas de 40,8 quilos de laranja
é quanto a região doSemi-Árido
nordestino pode produzir

154 milhões
de caixas é a produçãoda Flórida,
segundomaior produtor de
laranja domundo

EDUARDO NICOLAU/AE-3/5/2005

‘Críticos temem
o afrouxamento
exagerado das
normas’

‘Talvez seja preciso
colocar freios
nas compras da
grandemídia’

NICHOLAS ROBERTS/REUTERS
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