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Prefácio

Este é um livro de jornalista. Talvez por isso se leia com tanto gosto. Como 
uma grande reportagem. Para escrevê-lo, o autor pesquisou um bocado, é 
verdade. Mas, sobretudo, Cezar Motta entrevistou, ouviu, conferiu a reve-
lação de uma fonte com a versão de outra, foi checar em documentos. Por 
vezes deixou nestas páginas as contradições entre os diferentes testemunhos. 
Teve o cuidado de contextualizar o que foi apurando. Levou anos nesse tra-
balho, de cuidado e amor à notícia, empolgado com sua pauta.

Com isso traz ao leitor a história viva de um grande jornal. E oferece al-
gumas respostas à indagação que se coloca em toda orfandade: por que essa 
perda? Como um jornal desses pode ter acabado tão melancolicamente?

Essa pergunta insistente se mantém de pé porque o público leitor brasi-
leiro — sobretudo carioca — até hoje não se recuperou por ter perdido o Jor
nal do Brasil, para muita gente o melhor, mais charmoso e completo matutino 
que o país já teve.

Acontece, porém, que, como mostra este livro de Cezar Motta, qualidade 
jornalística é muito diferente de qualidade administrativa. Os efeitos dos 
problemas nesta área podem se abater sobre aquela, prejudicando-a irreme-
diavelmente. Não há talento profissional da redação que possa resistir inde-
finidamente às circunstâncias da realidade econômica e de decisões equivo-
cadas na gestão, sobretudo quando teimosas, sem admitir correção de rumo.

Esta é a triste história que somos levados a acompanhar nesta leitura, ora 
emocionados, ora irritados. Mas sempre bem informados.
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Esta grande reportagem tem tudo para se constituir em uma preciosa fonte 
para futuros historiadores, ao examinar bastidores da relação entre imprensa e 
poder, sobretudo ao longo do século xx no Brasil. Aos poucos, vamos perce-
bendo que estamos também tendo um retrato ou uma radiografia do país du-
rante a história da República. Mais que isso, um filme em que os personagens 
vão mudando ao longo do tempo e trazem mudanças à própria organização 
da empresa. Não apenas porque acompanhamos o desenrolar cronológico do 
crescimento, apogeu e queda do periódico, desde sua fundação por Rodolfo 
Dantas até sua decadência e seu melancólico fim. Mas também porque pode-
mos observar várias práticas que vão muito além das redações e oficinas de um 
órgão da imprensa e caracterizam nosso tecido social e político como um todo: 
os jogos de influência, os conflitos de interesses, os mecanismos de pressão, a 
arrogância do deslumbramento com a fama, os rasgos de coragem na resistên-
cia e a revelação da pequenez na acomodação, os favoritismos e implicâncias, 
o estabelecimento de políticas administrativas baseadas em redes de relações 
pessoais, as prioridades equivocadas conduzindo a decisões questionáveis.

A partir de certo ponto, o leitor se vê um pouco como um torcedor as-
sistindo ao vídeo de uma partida de futebol já disputada e encerrada, cujo 
placar conhece, mas que mesmo assim emociona e faz com que se espere o 
gol salvador que não veio, não vem e não virá. Por mais que se tente, é jogo jo-
gado. Sabemos disso. E o resultado é uma derrota e a eliminação. Mas como a 
equipe jogou bem, quase até o final! Com que garra! Como honrou a camisa!

É bom festejar essa qualidade, e, ao lembrar que esse time existiu, cele-
brar seus craques. Mais que isso, reconhecer sua excelência e guardar seu 
legendário exemplo para o futuro. Como neste livro faz Cezar Motta, esse 
ótimo jornalista que trabalhou sete anos a meu lado no radiojornalismo da jb, 
numa das redações do prédio da avenida Brasil, num trajeto que o levou de 
jovem foca recém-formado a chefe de redação, sempre confiável, discreto, a 
postos para a notícia e o interesse público. Sem qualquer estrelismo mas com 
brilho próprio. Como devem ser os profissionais exemplares. Julgue você 
mesmo, leitor, ao acompanhá-lo nesta viagem pela ascensão e queda de um 
grande jornal. Uma queda anunciada, a partir de certo ponto. Mesmo assim, 
com certeza doeu mais nos leitores do que naqueles que a causaram.

Ana Maria Machado
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O jornal dos sonhos

Em abril de 2001, o Jornal do Brasil completou 122 anos de existência. Dessa 
data em diante, o jornal ainda continuou a circular com o título e a aparência 
gráfica que, desde a segunda metade dos anos 1950 o tornaram referência no 
jornalismo brasileiro e internacional, mas, na verdade, era como um zumbi — 
sem o espírito, a qualidade e o charme que o caracterizavam.

Foi em abril de 2001 que, finalmente, a família Nascimento Brito, re-
presentada por seu principal executivo, José Antônio, o Jôsa, assinou um 
contrato de arrendamento de sessenta anos, em que o título “Jornal do Brasil” 
ficaria sob a responsabilidade da Editora Rio do empresário Nelson Tanure, 
um conhecido comprador de empresas S/A que atuava nas áreas de energia, 
telecomunicações, infraestrutura.

O jb estava há anos afogado em dívidas fiscais, bancárias e trabalhistas 
que chegavam a quase 1 bilhão de reais, e não tinha mais como imprimir 
sequer uma edição. Não havia como comprar papel ou pagar funcionários, 
fornecedores e tributos. Desde 1981, um empréstimo de 8 milhões do dó-
lares feito ao Banco do Brasil para capital de giro, e que só fez aumentar 
devido ao acúmulo de juros, assombrava o jornal. O suntuoso prédio da 
avenida Brasil, 500, logo seria expropriado. Inaugurado em março de 1973, 
com enorme pompa, era um dos mais modernos prédios empresariais do 
país, com material e infraestrutura de primeiríssima qualidade, e exagerado 
em sua concepção até mesmo para os padrões de países ricos. Um jornalista 
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italiano que visitou o jornal em meados dos anos 1970 espantou-se com as 
dimensões e o luxo e perguntou ao amigo Luiz Mario Gazzaneo, subeditor 
de Internacional: “Quantos jornais funcionam aqui?”. E quase não acreditou 
quando ouviu a resposta: “Apenas um”. Trinta anos mais tarde, aquele mo-
numento foi invadido e saqueado. Levaram tudo o que puderam: instalações 
sanitárias e elétricas, móveis, as caríssimas janelas duplas de alumínio com 
vidro temperado.

A queda do jb já se vinha anunciando há muitos anos. Em 1992, o colu-
nista Carlos Castello Branco disse à repórter Teresa Cardoso, em uma con-
versa informal: “É como o naufrágio de um grande navio: triste e lento”.

O editorialista Fritz Utzeri e o seu subeditor e chefe de reportagem, 
Maurício Dias, com os salários atrasados e enfrentando problemas com a 
redação pelo mesmo motivo, receberam em 2000 uma proposta indecente 
dos donos do jornal: tornarem-se diretores estatutários da empresa, com 
1% das ações. Experimentados e escaldados, recusaram. Sabiam que, junto 
com as ações da empresa, viriam também responsabilidade civil e fiscal 
sobre a dívida. Pelo menos dois outros jornalistas aceitaram a proposta e 
se arrependeram profundamente. Wilson Figueiredo e Rosental Calmon 
Alves tiveram contas bancárias bloqueadas e sofreram várias sanções fiscais 
que lhes atormentaram a vida por alguns anos. Wilson, um dos mais antigos 
funcionários, então com 41 anos de casa, deixou o jornal já com 77 anos, 
em 2001, sem o seu fgts, com dívidas pela condição de diretor estatutário 
e profundamente magoado — até mesmo o último salário do mês não lhe 
foi pago.

A chefe da sucursal de Brasília na última metade dos anos 1990, Cláudia 
Safatle, uma das principais jornalistas de Economia do país, recebeu em sua 
casa, por um bom tempo, cobranças de velhas contas do jornal em atraso e 
oficiais de Justiça que pretendiam confiscar até seus eletrodomésticos. E não 
adiantava explicar que ela era apenas jornalista, não cuidava da administração 
do jornal ou da sucursal.

Quando o governo Fernando Henrique Cardoso, por meio do Proer,1 li-
quidou extrajudicialmente, entre outros, os bancos Econômico e Nacional, 
descobriram-se na contabilidade dívidas de vários milhões de dólares do 
Jornal do Brasil, antigas e acumuladas. Durante os anos 1970, os banquei-
ros Frank Sá, do Econômico, e José Luiz de Magalhães Lins, do Nacional, 
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amigos próximos de Manoel Francisco do Nascimento Brito, emprestaram 
dinheiro ao jornal, já assolado por vários tipos de dívidas. Como amigos, 
os banqueiros não cobraram a sede do jornal hipotecada como garantia dos 
empréstimos.

O mesmo não aconteceu com o Banco do Brasil, que passou a cobrar a 
imensa dívida em dólares a partir da redemocratização do país, em 1985. 
Nascimento Brito rompeu com o então presidente José Sarney, que não 
aceitou violar normas bancárias para atender ao jb. Nascimento Brito nunca 
acreditou que os jornais passariam a ter cobradas e executadas suas dívidas 
com o governo. Afinal, o calote e o perdão governamental a empresas jorna-
lísticas eram parte da tradição brasileira.

Mas o fato é que, como se verá, o jb havia quebrado uma norma dos jor-
nais brasileiros em suas relações com os governos. A partir da segunda me-
tade dos anos 1950, instituiu um jornalismo independente e sem vinculação 
governamental ou partidária. Nos anos 1960, passou a não permitir que seus 
jornalistas tivessem empregos públicos, a não ser em casos muito especiais. 
Infelizmente, a qualidade do jornalismo não foi acompanhada pela excelência 
administrativa.

Um executivo contratado no fim dos anos 1980 encontrou 4 mil funcio-
nários em todo o grupo jb executando tarefas que, a seu ver, poderiam ser 
entregues a apenas 2 mil. Assustou-se com o tamanho da dívida e com a ba-
gunça administrativa: despesas inúteis, desorganização, desperdícios de todo 
tipo. Mas tinha a sensação de que a família proprietária do jornal tratava o 
problema como se nada pudesse acontecer ao poderoso jb. Ao sair, em 1993, 
a marcha para a derrota continuava célere.

Em seu escritório no edifício Pereira Carneiro, na avenida Rio Branco, 
José Antônio Nascimento Brito atribui o declínio do Jornal do Brasil à di-
tadura, que teria cortado verbas publicitárias oficiais, perseguido o jornal 
por razões políticas e impedido a criação da sonhada emissora de televisão. 
Queixa-se também da atuação de Roberto Marinho, das Organizações Glo-
bo, que teria atuado na área política, empresarial e no mercado publicitário 
para prejudicar o jb.

Mas a verdade é que o jb foi muito ajudado pelo ex-ministro da Fazenda 
Antônio Delfim Netto — não só pelo apoio que recebia em suas aspirações 
políticas, como pela amizade fraterna com Bernard Costa Campos, diretor 
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do jornal. Até o fim do governo Médici, em março de 1974, Delfim atuou 
como um fiel aliado.

Já Delfim atribui a Nascimento Brito a responsabilidade pela crise do jb: 
“O Brito proporcionou ao país o triste e longo espetáculo da agonia e morte 
de um grande jornal”, ataca o ex-ministro. “Era um genrocrata, um poseur, um 
gastador, que importava papel e deixava parte do dinheiro lá fora, em dólares, 
na conta de uma empresa que criou especialmente para isso”.*

A partir do avc sofrido por Brito, em 1978, os filhos passaram a ter papel 
mais relevante, o que, segundo o então diretor financeiro da empresa, Antô-
nio Augusto Rodrigues, teria sido ruim para a saúde do jornal. “Nascimento 
Brito perdeu ali parte de sua capacidade de planejamento, de enxergar me-
lhor o futuro, sua vitalidade esvaiu-se.” Com os filhos, vieram os amigos dos 
filhos. Um experiente jornalista que acompanhou de perto a crise financeira 
comparou os efeitos da ausência de Brito a um circo que perde o mastro de 
sustentação da lona.

Nascimento Brito não foi um bom administrador para o Jornal do Brasil, 
mas um mérito não lhe pode ser negado. O jornal chegou a ser o que foi, o 
melhor que o país já teve, graças inicialmente à condessa Pereira Carneiro, 
e também a ele, que nunca cerceou o trabalho da redação. Pelo jb passaram 
os mais brilhantes jornalistas brasileiros, que produziram alguns dos mais 
notáveis momentos de nosso jornalismo ao longo de quatro décadas. Brito 
nunca impôs qualquer limitação à redação, mesmo quando isso poderia lhe 
causar problemas.

Mas não foi apenas a má gestão de Nascimento Brito e seus herdeiros 
que puniu o jb. O Rio de Janeiro detinha, até meados dos anos 1970, mais 
de 50% do mercado publicitário de todo o país. Exceto pelas montadoras 
de automóveis, as maiores empresas estavam no Rio, assim como as grandes 
agências de publicidade. Quando, entre 1968 e 1973, a economia do país 
crescia em ritmo chinês, à média de 10% ao ano, o Rio de Janeiro foi ocupado 
de forma fulminante e predatória pelos lançamentos imobiliários de Ipane-
ma, Leblon, São Conrado e Barra da Tijuca. Nesse período, o jb chegava a ter 
aos domingos quatro fornidos cadernos de anúncios de classificados e lan-

* Em depoimento ao autor. A partir de agora, sempre que não houver indicação da fonte da 
citação, entenda-se que a mesma foi dada em depoimento ao autor. [N. E.]
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çamentos imobiliários. Os classificados rendiam ao jornal um faturamento 
extraordinário, líquido e diário. A isso, somavam-se os anúncios da indústria 
automobilística, de cigarros, dos novos conglomerados bancários e bancos de 
investimentos e de crédito, cadernetas de poupança.

O jb era veículo obrigatório para todos esses anúncios. Mas tudo isso 
mudou, gradativamente, a partir da década de 1970, quando o mercado pu-
blicitário do Rio reduziu-se de forma dramática: o então estado da Guana-
bara possuía mais de 50% do total da publicidade no país, e caiu para cerca 
de 15%, segundo avaliação de João Luis Farias Neto, jornalista e publicitário 
com longa experiência no próprio jb e em grandes agências. As páginas do 
Jornal do Brasil, ao longo de duas décadas, ficaram muito amplas e caras para 
a publicidade que restou. E, após a fusão com o velho estado do Rio, em 
1975, o declínio econômico da cidade só se acentuou.

Ao longo dos anos, a competição com o concorrente O Globo também 
ficou desigual. O grupo de Roberto Marinho tinha a poderosa tv Globo, e 
usou isso de forma metódica e competente — e perfeitamente legal. Hoje, do 
antigo conglomerado de empresas que formavam o Grupo jb, resta em poder 
da família apenas a Rádio Jornal do Brasil fm.

Mas este livro não é sobre queda. É sobre a incrível trajetória daquele 
que “criou um modelo de jornalismo que vige até hoje”.2 O jornal que, por 
quarenta anos, foi o emprego dos sonhos de qualquer jornalista. O jornal que 
contou — e também fez — a história do Brasil ao longo do século xx.
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Nasce o Jornal do Brasil

DE MONARQUISTA A REPUBLICANO

O século xix terminaria com grandes mudanças no Brasil, que deixara de ser 
uma colônia portuguesa havia pouco mais de sete décadas. Graças à pressão 
internacional e ao movimento abolicionista interno, a escravidão fora abolida 
em 1888. Mas ser monarquista no final do século xix não significava neces-
sariamente ser reacionário ou conservador, pelo menos nas questões sociais. 
Tanto que um dos principais líderes do abolicionismo, Joaquim Nabuco, era 
monarquista. E Nabuco foi o primeiro articulista e correspondente interna-
cional do Jornal do Brasil, que nasceu já em plena República, em 9 de abril de 
1891, identificando-se logo como um diário monarquista.

A proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, foi o primeiro 
golpe de Estado dentre os vários que se sucederiam no país, com as Forças 
Armadas assumindo o governo em nome dos setores insatisfeitos da socieda-
de. Os militares eram majoritariamente contra o imperador, principalmente 
o Exército, devido a ressentimentos acumulados após a Guerra do Paraguai. 
Ainda que alguns militares fossem a favor do Império, a queda de d. Pedro ii 
foi relativamente simples, praticamente não houve reação armada. A única ten-
tativa de resistência ocorreu no Maranhão, por parte de ex-escravos, que foram 
às ruas aos gritos de “viva a Princesa Isabel”. A força pública da província mo-
bilizou-se, sufocou com violência a rebelião, e três dos rebeldes foram mortos.
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Instalou-se uma Assembleia Nacional Constituinte que se inspirou prin-
cipalmente na Constituição norte-americana e seu sistema federalista. Da 
Constituição argentina copiou-se a divisão do país em províncias, em um 
modelo de federação fictícia por conta da excessiva centralização do poder 
no presidente da República. A Constituição foi promulgada no dia 24 de 
fevereiro de 1891, mas a crise política, robustecida pela econômica, não aca-
bou. O Brasil estava endividado, fazendeiros de café e de cana-de-açúcar se 
degladiavam e ainda havia a oposição monarquista.

Em 1890, o conselheiro e advogado Rodolfo Dantas conseguiu apoio de 
um grupo endinheirado para fundar o Jornal do Brasil, que nasceu como um 
diário de oposição. Dantas informou por carta, em 18 de dezembro, ao amigo 
Joaquim Nabuco, que contava com ele como um dos principais articulistas 
do nascente periódico. Nabuco estava em Londres, em “exílio voluntário”. 
Dantas, que era um influente abolicionista, filho do senador Manoel Dan-
tas, disse na carta que estava associado “a um grupo muito limitado de ami-
gos, que há dias constituiu-se com o capital de quinhentos contos, podendo 
elevar-se a mil, para fundar um grande jornal que deverá aparecer aqui nos 
primeiros dias de abril (de 1891)”.1

O pernambucano Joaquim Nabuco estava com quarenta anos, era um bri-
lhante advogado e diplomata, abolicionista radical e uma das principais vozes 
nas ruas, nos jornais e no Parlamento contrárias ao escravismo e à pena de 
morte. Nos tempos de estudante, teve a coragem de defender pública e judi-
cialmente um escravo acusado de assassinato, para escândalo da ultraconser-
vadora sociedade pernambucana.

Nabuco era a favor de uma monarquia federativa, democrática, e foi o 
criador da expressão “reforma agrária”, em textos que argumentavam pela 
abolição e por uma distribuição democrática da terra. Fora recebido pelo 
papa Leão xiii, que lhe prometera a edição de uma encíclica antiescravista. 
Nabuco pode ser considerado um abolicionista tão importante quanto, por 
exemplo, José do Patrocínio, o chamado Tigre da Abolição, proprietário da 
Gazeta da Tarde. Orador brilhante, Nabuco tinha sobre Patrocínio a vanta-
gem de unir o Parlamento às ruas, e sua eleição para deputado federal por 
Pernambuco, em 1884, tornou-se quase um plebiscito sobre a abolição.

Em Londres, Nabuco encontrou-se com o imperador brasileiro deposto 
e publicou o manifesto “Por que continuo monarquista”. Foi diplomata até o 
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fim da vida, primeiro embaixador brasileiro em Washington, onde morreu 
em 1910, deixando uma vasta obra literária. Ele seria o correspondente do jb 
em Londres pelo salário de 35 libras mensais.

A data da inauguração do jornal, 9 de abril de 1891, foi escolhida a dedo: 
era a comemoração do 60º aniversário do te-déum pela coroação de d. Pedro 
ii como imperador do Brasil. O jb iria funcionar no centro do Rio de Janeiro, 
na rua Gonçalves Dias, 56, em prédio próprio, como jornal de oposição em 
plena República da Espada.

Rodolfo Dantas era o diretor; Henrique de Villeneuve, que largara o Jor
nal do Commercio (então, o maior do país), o gerente administrativo; e Joa-
quim Nabuco, Souza Ferreira, Aristides Espínola, Gusmão Lobo, o linguista 
M. Said Ali, José Veríssimo, o barão do Rio Branco, Pedro Leão Veloso Fi-
lho, entre outros, os principais colaboradores. Uma preciosa aquisição foi o 
escritor Eça de Queiroz, que, de Lisboa, enviava artigos regularmente. Em 
seu editorial de lançamento, o jb declarou-se um jornal crítico do governo, 
independente, mas com os limites do respeito institucional à República e 
ao governo constituído: “Encontrando fundadas no país instituições para as 
quais não contribuímos, mas em cuja consolidação supomos dever nosso de 
patriotismo cooperar”.2 Ou seja, de oposição, mas contra golpes de Estado.

Era, inicialmente, um jornal baseado em artigos, com poucas reportagens 
e notícias, e muitos anúncios. O equipamento gráfico foi encomendado à 
Casa Marinoni, de Roma, o que garantiria uma tipologia moderna — ou seja, 
letras mais bonitas e nítidas. Mas a encomenda não chegou a tempo, e o jor-
nal foi para as ruas com a máquina plana Alauzet-Express, mais antiquada, e 
com tiragem inicial de 5 mil exemplares, distribuídos pelo Rio de Janeiro por 
carroças puxadas por cavalos.

A economia precisava de estímulos, e a dose foi exagerada. O ministro 
da Fazenda, Rui Barbosa, promoveu o chamado “encilhamento”, com crédito 
livre e dinheiro farto, a juros baixos, para quem quisesse abrir empresas, além 
de concessões oficiais para exploração de setores carentes da economia. Uma 
inundação de dinheiro no mercado, que levaria mais tarde à inflação e a uma 
crise econômica e política. Para um jornal que surgia, porém, o encilhamento 
foi ótimo. Apareceu um vasto e bem pago número de anúncios de novos ban-
cos, estradas de ferro, fábricas, minas, estaleiros, empresas de importação e 
exportação.
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O jornal tinha oito páginas, formato 120 por 51 centímetros. A capa era 
toda impressa em corpo 10, com oito colunas de seis centímetros em cada 
página. O exemplar custava 45 réis, equivalentes a menos de um real em 
valores de hoje. As assinaturas semestrais saíam a 6 mil réis e as anuais a 12 
mil réis para a capital, e de 8 a 16 mil réis para o interior. O Rio de Janeiro 
já tinha um grande número de jornais, e os principais eram o Jornal do Com
mercio, a Gazeta de Notícias, O País e o Diário de Notícias. Porém, o público 
leitor era numericamente insignificante. Segundo dados do ibge, o Brasil, 
entre 1890 e 1900, tinha cerca de 13 milhões de habitantes, dos quais 80% 
completamente analfabetos. E, dos 20% capazes de ler, a maioria não tinha 
acesso a jornais. O Jornal do Brasil não nasceu com uma tiragem significativa, 
perdia para os quatro principais periódicos, mas era influente pelo peso do 
nome de seus articulistas.

Em junho de 1891, Joaquim Nabuco assumiu a chefia da redação em lugar 
de Sancho de Barros Pimentel, e impôs sua condição de oposicionista e mo-
narquista. Dividia seu tempo de jornalista com a tarefa de escrever a biografia 
do pai, o senador Nabuco de Araújo, do Partido Liberal, intitulada Um esta
dista do Império. Nabuco de Araújo fora o grande inspirador das ideias huma-
nistas do filho. No Jornal do Brasil, Joaquim Nabuco escreveu uma série de 
artigos de fundo (ou editoriais) com o título “Ilusões republicanas”, seguida de 
“Outras ilusões republicanas”, em que, ironicamente, dizia que com o surgi-
mento da República desaparecera o Partido Republicano. Com Nabuco, o es-
tilo do jornal mudou: passou a ter menos artigos assinados e mais reportagens.

Naquele momento, o jb era apenas uma das tantas vozes da imprensa 
que defendia a modernização do Rio de Janeiro, com a abertura de novas 
e grandes avenidas, o plantio de árvores à moda europeia, a construção de 
edifícios mais arrojados, o que permitiria o saneamento da cidade. Nabuco 
e o jornal fizeram campanha pela construção de linhas de metrô, como ele 
vira em Londres, porque a população estava crescendo e as necessidades de 
transporte eram cada vez maiores. Foi também Nabuco quem inaugurou as 
edições especiais e de homenagem a mortos — a primeira edição especial foi 
sobre a morte de d. Pedro ii, em 5 de dezembro de 1891, em Paris. Chamou-
-se “O grande morto”.

Os acontecimentos do dia 3 de novembro de 1891 deflagrariam a série de 
crises que marcariam o conturbado início do jornal. O presidente-marechal 
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