
  

 

Revista “Manchete”: Trajetória de um grupo de mídia nacional 

"Manchete" Magazine: Trajectory of a national media group 

Roberto Minadeo 

Resumo 

A Revista “Manchete” trouxe interessantes contribuições à mídia impressa nacional, tendo cerca de 
duas décadas de liderança. O ingresso do grupo na mídia eletrônica se mostrou uma decisão difícil -
eventual causa de sua derrocada. O foco do artigo, um estudo de caso elaborado mediante dados 
secundários, é analisar eventuais auxílios políticos ao grupo responsável pela publicação. Trata-se de 
um desafio em função do lapso temporal existente, além do estigma sobre organizações 
descontinuadas. O estudo foi fascinante em desvendar conexões entre a política e a mídia – tema 
cada vez mais atual, em função dos crescentes recursos dos partidos políticos em sua ascensão ao 
poder. 
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Abstract 

The magazine “Manchete” brought interesting contributions to the national print media, having 
about two decades of leadership. The group's entry into electronic media proved to be a difficult 
decision - possibly the cause of its downfall. The focus of the article, a case study elaborated using 
secondary data, is to analyze possible political aid to the group responsible for the publication. This is 
a challenge due to the existing time lapse, in addition to the stigma on discontinued organizations. 
The study was fascinating in unraveling connections between politics and the media – an increasingly 
current theme, due to the growing resources of political parties in their rise to power. 

Keywords: Entrepreneurship; History of the Media; Bloch Group; "Manchete" magazine. 

Introdução 

O artigo visa analisar a trajetória do Grupo Bloch, em especial da Revista “Manchete”, e a eventual 
existência de apoio governamental para seu crescimento. Houve dificuldade de se encontrarem 
textos sobre o objeto, em parte devido ao estigma cultural sobre o fracasso. Assim, o fato de o grupo 
ter cessado suas operações leva ao esquecimento de suas realizações, o que é injusto. Por exemplo, 
a revista Manchete trouxe inovações no país, superando uma rival que já era tradicional; e a TV 
Manchete também inovou na dramaturgia. Detalham-se a trajetória da revista e da emissora, a sua 
programação, e a análise das causas do fracasso. As conclusões do estudo parecem apontar que não 
houve benesses do governo, que surge em várias fontes tentando divulgar o projeto da nova capital, 
sua principal resolução; porém sem recursos, e não tendo apoio no maior grupo de mídia nacional da 
época. Para Adolpho Bloch, isso foi uma oportunidade: apresentar algo de positivo aos brasileiros, 
diversamente da mídia da época, que era crítica e dogmática. Ou seja, Brasília e “Manchete” 
cresceram juntas: o empreendedor vislumbrou uma oportunidade e investiu correndo riscos. 

Metodologia 

Para Lakatos e Marconi (1991) o conhecimento científico transcende à realidade quando: a) 
descarta fatos e busca explicá-los; b) realiza um trabalho de garimpagem em relação à abundância de 
dados, buscando os que são pertinentes; c) além de descrever o que ocorreu, realiza comparações 
com outros aspectos da realidade; e d) supera os fatos verificados, buscando suas possíveis razões.  

Procurou-se efetuar tal atividade no estudo, evitando-se adjetivos e procurando que o texto 
se restringisse aos fatos. As Conclusões tratam da realizada, ou seja, realizam a tarefa de análise, 
mediante a busca de elementos causais a partir dos fatos, uma árdua tarefa de indução, em função 
da necessidade de se evitar o óbvio ou o lugar-comum. 



  

 

Usaram-se fontes sobre: o histórico da mídia no país em geral, o histórico da TV no país, 
Adolpho Bloch e o grupo empresarial por ele criada. Teses de Mestrado e Doutorado sobre 
Comunicação em geral e sobre o grupo Manchete também foram pesquisadas – ao lado de artigos 
acadêmicos e livros diversos. 

A pesquisa é um estudo de caso do grupo Bloch. Para Yin (2005), estudo de caso é uma forma 
de investigação que não depende somente de dados obtidos no campo, tornando-se interessante 
opção para o tema escolhido, devido à distância temporal existente em relação aos fatos. Para ele, a 
técnica pode ser recomendada ao se lidar com situações contextuais, pertinentes ao fenômeno em 
estudo; dado que o artigo trata da correlação entre política e mídia, o estudo de um caso de uma 
organização nacional desse campo de atividade parece interessante, atual e atrativa. Ao longo da 
própria redação do texto se descortinam melhor os motivos da escolha do Grupo Bloch para o 
aprofundamento de tal questão.  

Yin (2005) acrescenta que todo investigador de estudo de caso tem que trabalhar com a 
dificuldade de obter evidências, fatos, e informações, mas que se pode fazer um caso válido e de alta 
qualidade até mesmo sem deixar a biblioteca, o que se adotou, tendo o texto sido elaborado 
mediante dados secundários. A opção levou em conta o fato de que há uma distância temporal 
significativa em relação aos acontecimentos, o que viria a dificultar a realização de entrevistas, ou 
seja, a obtenção de dados primários. Por outro lado, a cultura do mundo dos negócios em nada 
facilita se obter dados primários a respeito de uma companhia que tenha enfrentado dificuldades. 

Segundo Yin (2005), um estudo de caso deve reunir as seguintes características: 

a) Deve ser significativo. 

b) Deve ser “completo”. 

c) Deve considerar perspectivas alternativas. 

d) Deve exibir evidência suficiente. 

e) Deve ser composto de maneira atrativa. 

A escolha do grupo Bloch pareceu interessante por ter sido um grupo de mídia atuante em 
revistas e em TV, durante longo período, e com razoável grau de sucesso, além de ter trazido 
interessantes inovações. As fontes consultadas foram tratadas de modo a evitar adjetivos, 
procurando-se nelas a busca de fatos.  

O artigo também apresenta um caráter histórico. Para Lakatos e Marconi (1991) tal método 
pressupõe que as organizações surgiram no passado, sendo vital pesquisar suas raízes, visando 
compreender sua natureza e função. Esse método investiga acontecimentos, processos e instituições 
do passado para verificar a sua influência no presente. Além disso, tal método se situa sob a visão 
mais ampla da dialética, que considera a importância do movimento, que permite perscrutar a 
natureza, dado que tudo possui imensas potencialidades, sendo o movimento sua atualização, 
transformando o potencial em real. Desta forma, o estudo tratou amplamente da mudança nas 
organizações, procurando descrever como “Manchete” superou sua rival “O Cruzeiro” e outras 
alterações importantes na mídia nacional, correlatas ao estudo em foco. 

 Dificuldades enfrentadas: a) a já referida distância temporal; b) riscos de polarização política 
em função do objeto de estudo ser a relação entre a mídia e a personagens da política; c) visões 
contrárias às empresas de mídia, havendo expressões relativamente aceitas, como: “a mídia faz a 
cabeça das pessoas” ou “certo grupo de mídia é sempre contra o governo”; d) existência de pioneiros 
polêmicos em grupos de mídia (tipificados em William Randolph Hearst, base do clássico “Citizen 
Kane”) que fazem com que muitos os tomem como paradigmas de todos os empresários do setor; e 
e) fortes elementos de nossa cultura que são totalmente avessos a abordar empreendimentos com 



  

 

resultados negativos. O grupo em tela teve décadas de sucesso e a Revista “Manchete” superou 
outra, com décadas de existência, e que era parte de um fortíssimo grupo de mídia. 

Relacionamento com entre mídia e a política e alguns grupos de comunicação nacionais 

Almeida (2002) afirma que a disputa política é melhor a quem detem mais informações dos 
adversários, das próprias forças e do ambiente. Nos EUA, desde os anos 1940, as pesquisas de 
opinião unidas às empresas de mídia e ao marketing político são conhecidas, de modo que a influir 
nos resultados. Parece consenso que Eisenhower foi o primeiro presidente que usou técnicas de 
marketing político. 

Adamatti (2008) fala do desenvolvimento das Organizações Globo, iniciada com a compra do 
jornal “A Noite” em 1911, por Irineu Marinho, pai de Roberto Marinho. Em 1925, Irineu funda “O 
Globo”, mas falece logo depois. O grupo cresceu mediante empreendimentos imobiliários nos anos 
1930 e 1940, e ao lançar “Gibi”, com histórias de quadrinhos dos EUA, nos anos 1950, difundidas pela 
Rio Gráfica Editora, que foi das principais a difundir o gênero no país. A TV Globo se tornou o 
principal empreendimento do grupo apenas nos anos 1970. A “Editora Globo” foi adquirida pelos 
Marinho em 1986. Chacon (2010) afirma que Roberto Marinho se aliou ao concorrente Adolfo Aizen, 
da Ebal no campo das revistas em quadrinhos. 

Exemplos da relação entre mídia e a política:  

A) Em 1950 Samuel Wainer era dos Diários Associados, esteve com Vargas, resultando em uma 
entrevista que ajudou a projetar sua candidatura, recebendo apoio para criar o “Última Hora”, pois 
ganhou prestígio junto a Vargas e a Assis Chateaubriand. O próprio Wainer admite que criou o diário 
“Última Hora” atendendo Getúlio Vargas, o qual forneceu empréstimos do Banco do Brasil e o 
suporte de empresários a ele fiéis (RIBEIRO, 2001; QUELER, 2010).  

B) No início dos anos 1960, Mário Wallace Simonsen adquiriu a TV Excelsior. Quando o 
Presidente João Goulart foi afastado, Simonsen pediu ao jornal da Excelsior sair do ar e não noticiar o 
fato, causando desconforto ao novo governo (MOYA, 2004). 

C) O apoio da TV Globo à candidatura Collor no segundo turno das eleições de 1989, dado que 
o horário eleitoral gratuito na TV permitia a divulgação dos candidatos e a própria construção de 
suas imagens, caso do ocorrido no último debate entre Collor e Lula, findo na madrugada de 
14/12/1989 (ALMEIDA, 2002, p. 33; TEMER; CHAVES, 2006; BECKER, 2010). Segundo Armando 
Nogueira, diretor da Central Globo de Jornalismo, um razoável resumo desse debate fora veiculado 
no “Jornal Hoje”; e ele pedira que fosse reproduzida no JN; porém, ocorreu uma reedição, da qual 
ele apenas tomou conhecimento quando foi ao ar. Armando Nogueira e Alice-Maria deixaram seus 
cargos no ano seguinte, após 24 anos como responsáveis pelo jornalismo da emissora (JORNAL 
NACIONAL, 2004; GOMES, 2010) Berfield (1994) afirma que peso da TV Globo e do jornal O Globo foi 
usado para apoiar Collor contra Lula. No primeiro debate, segundo o Gallup, Lula foi considerado 
mais sincero, mais bem preparado, com maiores chances de ajudar as camadas menos favorecidas. 
Collor pagou uma ex-namorada de Lula (como se veio a saber) que fez declarações pessoais 
denigrindo Lula, no segundo debate. A Globo editou essa parte do debate, expondo em destaque o 
erro de Lula, surpreso com um ataque pessoal. 

D) Na disputa entre Barack Obama e a ex-primeira dama Hillary Clinton os dez primeiros 
debates apontavam favoritismo a Hillary. Porém, em 30/10/2008, Obama pareceu tomar a dianteira. 
Antes do debate, algumas ideias suas haviam sido publicadas em matéria no New York Times, com 
chamada na primeira página – o que preparou o clima (HEILEMANN; HALPERIN, 2010). 

Principal concorrente de “Manchete” 



  

 

Assis Chateaubriand Bandeira de Melo adquiriu em 1924 o matutino “O Jornal”, primeiro dos 
“Diários Associados”que chegou a ter a 40 jornais e revistas, 36 estações de rádio, 16 emissoras de 
TV, uma agência de notícias e uma empresa de propaganda. Em 1928, Chateaubriand adquiriu a 
revista “Cruzeiro” com empréstimo junto ao então ministro da Fazenda, Getúlio Vargas. Foi  
renomeada “O Cruzeiro”, que trouxe o fotógrafo francês Jean Manzon em 1943, imprimindo à revista 
o estilo de “Paris Match”. Ao lado de grandes reportagens, houve algumas forjadas, como, por 
exemplo, uma sobre a Amazônia, onde os jacarés eram os do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e as 
mineradoras eram pátios de obras de construtoras. David Nasser ingressa na revista, fazendo 
parceria com Manzon por 15 anos. Em 18/09/1950 o grupo inaugura a TV Tupi de São Paulo. “O 
Cruzeiro” entrou em dificuldades financeiras, e em 26-27/02/1960, Chateaubriand sofreu um AVC, 
ficando tetraplégico, vivendo em cadeira de rodas até sua morte, em 04/04/1968 (LOUZADA, 2003; 
CARDOSO, ROCKMANN, 2005; ARAGÃO, 2006; RENAULT, 2008; SEIDL, 2008; GOMES, 2010). 

O Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, MASP, começou em 1947. O empresário 
arrecadava recursos para adquirir as obras. O MASP é o mais importante museu de arte ocidental do 
hemisfério sul, sendo base de organizações como: Escola Superior de Propaganda e Marketing, 
escola de artes da Fundação Armando Álvares Penteado e a Mostra Internacional de Cinema. Foi 
tombado pelo Patrimônio Histórico em 1969, e conta com cerca de 8.000 peças (NASCIMENTO, 2012). 

Netto (1998) afirma que houve um financiamento do Banco do Brasil para a compra do 
equipamento gráfico de “O Cruzeiro”. Dentre outros colaboradores da revista: Menotti del Pichia, 
Gustavo Barroso, Viriato Correa, Manuel Bandeira, Huberto de Campos, Mario de Andrade e 
Guilherme de Almeida. Acrescenta que a revista se mudou já em 1931 a uma sede de oito andares 
mais dois subsolos, no centro do Rio de Janeiro, financiada pela Caixa Econômica Federal. O próprio 
Netto acrescenta que ingressou nos Diários Associados, por indicação de um amigo do Ministro da 
Viação e Obras Públicas.  

O grupo Diários Associados comprou a franquia Miss Brasil, e foi além: um grupo de 
empresários da indústria têxtil e políticos foi a Paris promover o algodão brasileiro, ficando 
hospedado no apartamento de Chateaubriand (OLIVEIRA, 2014). 

Sobre o papel de Chatô na imprensa nacional, Gaspar (2012) afirma que a imprensa nacional 
seguiu inicialmente o modelo francês, de crítica e opinião, sendo aos poucos suplantado pelo estilo 
dos EUA, trazido por “O Cruzeiro”. Netto (1998) corrobora: ele e o fotógrafo Ed Keffel estiveram por 
tres meses na Europa, obtendo fotografias de obras de arte de autores importantes. 

Netto (1998) afirma que em 1934 Assis Chateaubriand criticou Getúlio Vargas, sendo 
ameaçado com a execução de uma hipoteca do Banco do Brasil. Esse conflito não durou muito: as 
Indústrias Schering foram confiscadas pelo governo durante a II Guerra e dadas ao empresário, 
Senador duas vezes e controlador de várias fazendas. Serpa (2003) aponta que há realizações do 
Presidente Vargas em quase todas as páginas da revista, até 1944. 

 Nos anos 1950, traduziu ao espanhol algumas reportagens levando “O Cruzeiro Internacional” 
aos paízes vizinhos. Pediu recursos a JK sem resultados (NETTO, 1998). 

Início e consolidação da Bloch Editores e de “Manchete” 

Adolpho Bloch, nasceu na Ucrânia de uma família judia que tinha uma gráfica, e que veio ao 
Brasil, em 1921, fugindo de perseguições religiosas e da fome da época. Instalaram-se no Rio. A 
família criou a gráfica Joseph Bloch & Filhos, imprimindo folhetos, mapas e convites. A compra de 
uma impressora usada permite a criação da Gráficos Bloch, que obtém contratos crescentes nos anos 
1940 com a Editora Brasil-América, de Adolfo Aizen, e com a Rio Gráfica Editora. Em 1950, Adolpho 
Bloch adquiriu uma rotativa off-set que imprimia as revistas infantis de Adolfo Aizen e Roberto 
Marinho. Aos sábados e domingos tinha a máquina livre, e começou a imprimir “Manchete”, lançada 



  

 

nacionalmente em 26/04/1952 e que logo se tornou uma das revistas de maior circulação no país, na 
época. Cerca de dois terços das páginas de “Manchete” eram ocupadas por fotografias. A proposta 
da revista era refletir o crescimento do país e seus aspectos positivos. Pongetti, primeiro editor da 
revista, afirma que os Bloch eram perfeccionistas, tendo várias vezes inutilizado materiais com 
defeitos imperceptíveis, mas que, para eles, não eram dignos de serem encaminhados aos clientes 
(BLOCH, 1978; ARAGÃO, 2006; VIEIRA, 2009; CASADEI, 2013). 

O lançamento de “Manchete” foi um passo ousado da Bloch, pois “O Cruzeiro” estava no 
auge, com tiragem de 550 mil exemplares semanais. “Time”, revista semanal de informação, que 
valorizava a reportagem fotográfica lançada em 1936, foi copiadas mundo afora. Na França, veio 
“Paris Match”; na Alemanha, a “Stern”, e no Brasil, vieram “O Cruzeiro” e “Manchete” (LOUZADA, 
2003; PORTELA, 2009; NISKIER, 2012).  

“O Cruzeiro” era focada em repórteres famosos, que tinham as portas abertas para 
entrevistar as “celebridades” da época e cindida, portanto, da realidade formada pelos eventos ou 
pelas personalidades em si mesmas. Assim, ninguém concedia entrevistas a David Nasser, este é 
quem concedia o privilégio de entrevistar a quem quisesse. Sirotsky, que dirigiu “Manchete” em um 
curto período de seus anos iniciais, percebeu que os leitores caminhavam em busca de informação. 
Assim, “Manchete” pode ser vista como um elo de transição, pois mantem elementos de “O 
Cruzeiro”, mas já adota passos do que o público exigia, ao apresentar em um mesmo número 
reportagens que refletiam a atitude ativa do repórter, como “O Cruzeiro” fazia a partir dos anos 1940, 
ao lado de outras nas quais o repórter estava absolutamente ausente (CASADEI, 2013). 

A Bloch lançou “Manchete Esportiva” em 1955, mas que não fez frente à liderança do jornal 
“O Campeão”; sendo descontinuada. Em 1958, vários profissionais de “O Cruzeiro” foram à 
Manchete, que logo superou a rival, passando a ser das mais relevantes fontes da imprensa dos anos 
1950/1960. O sucesso de Manchete auxiliou na consolidação da Bloch Editores, que lançou outros 
títulos, como “Pais e Filhos”, “Ele e Ela” e “Mulher de Hoje”. “Fatos e Fotos” circulou de 1961 a 1985, 
tendo sido criada para homenagear JK ao sair da Presidência e chegando a superar a tiragem de 
“Manchete” em algumas ocasiões (ARAGÃO, 2006; VIEIRA, 2009; NISKIER, 2012; CASADEI, 2013). 

Justino Martins passara 15 anos em Paris, como um dos primeiros correspondentes 
estrangeiros de várias publicações nacionais. Justino assumiu “Manchete” em 1959, marcando seu, 
pois na França acompanhara “Paris Match”. “Manchete” era usada no interior como fonte de 
pesquisa, por falta de material escolar. Justino tinha um olho clínico de cinemaníaco – até para as 
matérias (NISKIER, 2012). 

Dos primeiros tempos da revista, fazem parte os cronistas Henrique Pongetti, Paulo Mendes 
Campos, Fernando Sabino, Sérgio Porto, Antonio Maria e Rubem Braga. Otto Lara Resende saiu de 
“Manchete”, passando três anos na Europa, mantendo, porém, sempre laços com os Bloch. 
Importantes intelectuais nacionais participaram já desde o início de “Manchete” (GASPAR, 2012; 
CASADEI, 2013). 

Niskier (2012) afirma que um dos profissionais da revista, Roberto Muggiati, considerava o 
maior mérito da revista a rapidez da revista fazer reportagens coloridas e em levá-la às bancas em 
pouco tempo. Tipifica com a renúncia de Nixon, ocorrida em uma tarde de quinta-feira; fez-se uma 
edição especial foi fechada às três da manhã de sexta-feira e presente nas bancas já no sábado cedo. 
Foi a primeira revista do mundo a cobrir o fim do caso Watergate. 

 “Manchete” superou “O Cruzeiro” em 1958, com sua qualidade gráfica e a divulgação acerca 
de Brasília, ausente das páginas das publicações de Chateaubriand. “Manchete” foi vital na 
construção da nova capital no imaginário popular. A visão positiva que a revista trazia era adequada 



  

 

ao governo, pelo fato de não tratar de crises políticas nem sociais. Nos anos 1960, “Manchete” vê 
seus anos dourados, com tiragens acima dos 500 mil exemplares (CASADEI, 2013). 

 Nos anos 1960, para formar futuros quadros, foi criado o Curso Bloch de Comunicação. O 
pessoal da casa ministrava as aulas, e os alunos que se destacavam eram contratados (NISKIER, 2012). 

 Em junho/1967, David Nasser foi afastado de “O Cruzeiro”, devido a um artigo no qual 
criticou o governo brasileiro. Logo depois, foi aceito na “Manchete”. Em 1970, Nasser retornou a “O 
Cruzeiro”, colaborando em “Manchete” escrevendo sobre JK, Carlos Lacerda, Castelo Branco e 
Chateaubriand, dentre outros, até 1973. “O Cruzeiro” fechou as portas em 1975; Nasser volta a 
“Manchete”, ficando até falecer, em 1980. Em 1972, Adolpho passa a escrever alguns artigos em 
“Manchete”. Aponta que a amizade com JK após este ser cassado se firma de modo incrível; fazem 
diariamente uma caminhada na Avenida Atlântica (BLOCH, 1978; MORAES, 2007). 

A criação do Prêmio Tendência, concedido no Teatro Adolpho Bloch a cada ano, foi uma 
forma de o grupo Bloch criar e forjar laços com o mundo político. Após assumir o Departamento de 
Jornalismo da Bloch, Arnaldo Niskier empreendeu o lançamento de uma revista aos estudantes de 
Comunicação: foram 41 edições até 1989. Mesmo sem patrocínio, chegou a 30 mil exemplares. Em 
1972, Niskier sugere algo às crianças, a revista semanal “Bloquinho”, que teve 12 edições (NISKIER, 
2012). Sobre as dívidas do grupo Bloch, o próprio Adolpho condensa a questão (BLOCH, 1978) ao 
dizer que conhecia muitos banqueiros e gerentes, obtendo crédito de um para pagar o outro; e 
aduzindo que jamais se preocupara em ganhar dinheiro. 

Uma pesquisa do Ibope mostrou que o leitor queria mais conteúdo na revista; então, por 
ideia de Jaquito se adquiriu da revista “Look” a obra “A morte de um presidente”, de William 
Manchester, sobre a trágica morte de John Kennedy. Foram 23 capítulos publicados a partir do 
número 770, de 21/01/1967. A tiragem foi aumentando, até chegar aos 350 mil exemplares – 
recorde até então para a revista. Antonio Houaiss escreveu sobre “Ulisses”, de James Joyce; Carlos 
Heitor Cony sobre “Grande Sertão: Veredas”. Diversos autores se sucederam, como Viana Moog, 
Paulo Mendes Campos, Josué Montello e Otto Maria Carpeaux, em textos sobre os principais nomes 
do futebol, da música e do cinema nacionais. Cronistas da revista também tinham espaço, como 
Clarice Lispector. Até houve a publicação de uma série de memórias de Carlos Lacerda, quando este 
deixou o governo. Ao fazer trinta anos de “Manchete”, o grupo comemorou com a peça “Amadeus” 
no Teatro Adolpho Bloch (NISKIER, 2012). 

Arnaldo Niskier chegou à marca de dez milhões de livros didáticos de matemática vendidos. 
Atuou em edições de “Manchete”, “Manchete Esportiva”, “Fatos e Fotos”, “Sétimo Céu”, além da 
Enciclopédia Bloch; a partir de 1966 assumiu o recém-criado Departamento de Jornalismo da Bloch, 
com abrangência em todas as publicações do grupo. Comandou o lançamento de revistas focadas, 
como: “Tendência”, “Medicina de Hoje” e “Agricultura de Hoje”. Participou das tratativas para a 
compra da Rádio Federal e o ingresso do grupo nesse campo, onde chegou a atuar com cinco 
emissoras FM. Na Rede Manchete, respondeu pelo surgimento dos programas “Educando o 
Educador”, “Sinfonia da Natureza” e “Homens e Livros”, além de dirigir “Debate em Manchete”. Em 
1979 assumiu a Secretaria de Educação do Rio, retornando ao grupo em 1983 para gerir a Bloch 
Educação, que ofertava livros e cursos, dado que a Bloch detinha um dos tres maiores parques 
gráficos do país; em dez anos, foram lançados mais de cem livros didáticos, além de um “Vocabulário 
Ortográfico da Língua Portuguesa”, de Antonio Houaiss, com recursos do MEC. Também houve 
seminários com professores no Teatro Adolpho Bloch e sem livros, dado que a TV começara a sugar o 
grupo nos anos 1990. Isso tirou o ânimo de Niskier, que procurou Adolpho em 1992, dizendo ser 
impossível continuar, por ter recebido uma proposta irrecusável da Associação Brasileira de 



  

 

Previdência Privada, e que, aos 56 anos de idade precisava pensar em sua carreira. De 1998 a 1999 
presidiu a Academia Brasileira de Letras (NISKIER, 2012). 

JK e seu relacionamento com a imprensa em geral e com “Manchete” em particular 

Houve defensores da interiorização da capital, como José Bonifácio e o Marquês de Pombal. 
Na gestão do Presidente Floriano Peixoto se iniciou a expedição com 22 pessoas, chefiada pelo 
astrônomo Luis Cruls, e que elaborou o relatório Cruls, de 1895, que fixou uma área de 14.400 
quilômetros quadrados, reduzidos aos 5.800 do atual Distrito Federal. O projeto escolhido, do 
arquiteto e urbanista Lúcio Costa, era o mais simples dentre os 26 apresentados à concorrência ao 
projeto da nova capital, feita em 1957. Brasília é a única cidade moderna com o título de patrimônio 
universal da humanidade a partir de 07/12/1987. A interiorização da capital chegara a integrar a 
Constituição. Em 1955, no início de sua campanha presidencial em Jataí (GO), prometeu construir a 
nova capital (KUBITSCHEK, 2000; 50..., 2010; NISKIER, 2012). 

O diário “Estado de S. Paulo”, opositor de Vargas, tendo em conta a intervenção sofrida pelo 
jornal durante o Estado Novo, contestou a candidatura Kubitschek e Goulart, a eleição e a posse dos 
eleitos, falando de uma incapacidade de uma eleição direta eleger candidatos capazes, em função 
dos tempos recentes de Vargas no poder. O “Correio da Manhã” apoiou essa candidatura, sendo que 
seu Diretor de Redação, Álvaro Lins, fez parte do governo JK. Outro vínculo JK-Correio da Manhã foi o 
jornalista e industrial Augusto Frederico Schmidt, membro do governo JK, articulista desse diário, no 
qual publicou artigos defendendo a candidatura JK-Jango. Danton Jobim, que também apoiou JK 
mediante o “Diário Carioca” foi nomeado presidente do IBGE (RIBEIRO, 2001; BIROLI, 2004). 

Para o JK, “Manchete” foi vital em consolidar sua imagem de empreendedor e conciliador. 
Desde a candidatura de JK em 1955, a revista lhe dava destaque, ajudando na campanha. Não havia 
reportagens frias sobre JK, mas ênfase em suas qualidades pessoais, em sua figura simples, ao 
mesmo tempo em que o mostrava como um estadista. Seus gestos nos discursos eram fotografados 
e publicados. Quando JK venceu as eleições, fez uma viagem internacional, para atrair investimentos 
e travar contatos com dirigentes de doze países. No avião oficial, estavam o jornalista Hélio 
Fernandes e o fotógrafo Eugênio Silva; Justino Martins cobriu as viagens à Alemanha e à Itália 
(ARAGÃO, 2006). 

Para Louzada (2003), a imprensa não falava de Brasília, pois via na construção da nova capital 
uma fonte de inflação. Mas, inúmeros anunciantes encontraram em “Manchete” o veículo para falar 
com o público interessado nas mudanças em curso no país. Por exemplo, a Rhodia fez um encarte em 
“Manchete”, focado em fotografias de moda. Sobre o relacionamento entre “Manchete” e JK, o 
autor acrescenta: 

“A curiosidade do público reflete simpatia ao estilo de Juscelino e não encontra eco em O Cruzeiro. Já os 
anunciantes, muitas vezes amargando meses na fila para publicar na grande revista, vêem aí uma 
possibilidade única de apoiar JK e alavancar suas vendas. Mas não é só o aumento da tiragem e dos 
anunciantes que faz de Manchete a revista chapa branca do governo JK. O ufanismo dos Bloch, expresso 
já no editorial do primeiro número de Manchete, encontra em Brasília terreno fértil, e na figura do 
presidente Juscelino, um ícone do espírito de progresso e otimismo que Adolpho cultiva. Na verdade 
Bloch está há tempos atento à trajetória de Juscelino, em quem reconhece um potencial aliado: JK seria 
para Manchete o que Vargas fora para O Cruzeiro.”  

Antes da posse, JK visitou o parque gráfico da Bloch, indo de helicóptero – transporte ainda 
raro à época. Adolpho Bloch afirma que adquiriu da Novacap um lote no setor focado à indústria 
gráfica, onde fez a filial de Brasília, e acrescenta que durante o governo JK apenas viu o Presidente 
tres ou quatro vezes. No dia da posse de JK, Adolpo imprimiu e espalhou dez mil cartazes, com o 
slogan “JK – 50 anos em 5”, tirado de um dos discursos do Presidente (BLOCH, 1978; NISKIER, 2012). 
Martins (1999) aponta que “Manchete” não acompanhou a imprensa ao criticar a escolha dos 



  

 

ministros de JK, que apontava ser um conjunto muito heterogêneo, porém, dedicou nada menos que 
12 páginas à festa da posse. 

A amizade entre o Presidente JK e Bloch se firmou no segundo ano do governo, quando 
foram chamados pelo próprio JK, tanto um dirigente de “O Cruzeiro”, e Adolpho Bloch, 
representando “Manchete”. Algumas fotos de Brasília foram mostradas, com vistas à divulgação da 
nova capital. O executivo de “O Cruzeiro” disse que qualquer divulgação seria muito cara, dada a 
elevada tiragem da revista, na faixa dos 800 mil exemplares/semana; Bloch disse que nada cobraria, 
que até pagaria por fotos tão belas, que a TV em preto e branco ainda não conseguia levar ao ar tal 
beleza. Bloch ficou tão entusiasmado com a ideia da nova capital que para lá destinou Murilo Melo 
Filho e o fotógrafo Jader Neves, que fizeram as primeiras reportagens sobre o que viria a ser Brasília, 
e que, depois, passaram a morar lá, com suas famílias. Após a cassação, JK contava com um escritório 
na revista, elaborando resenhas de livros que lia. “O Cruzeiro” passou a ser intransigente crítico da 
nova capital; Gustavo Corção escreveu que Brasília estaria sem a comunicação com o resto do país. 
Assim, nada mais normal a existência de críticos inventando que Bloch recebia fortunas para o que 
publicava. Aliás, caso tivesse ganho tão bem, seu grupo teria podido sobreviver por mais tempo. 
Após a cassação, com dificuldades no exterior, por duas vezes Bloch enviou ajuda a JK (BLOCH, 1978, 
p. 107; NISKIER, 2012). O próprio Bloch afirma que Brasília e “Manchete” cresceram juntas, tendo ele 
se empolgado com a ideia ao saber que o Deputado Israel Pinheiro renunciara com vistas a assumir a 
Novacap – que tinha a missão de erguer a capital em 36 meses (BLOCH, 1978). Niskier (2012) 
corrobora, afirmando que qualquer edição de “Manchete” com fotos de Brasília era absorvida 
rapidamente pelo público. 

Ao fim do primeiro ano no Governo, JK fez um balanço de governo, em reportagem exclusiva 
à Manchete, em fevereiro/1957. A revista também avaliou os três primeiros anos do governo JK, em 
1959. Fatos apontados: rápida construção de Brasília, compra de aviões de defesa e do primeiro 
porta-aviões para o Brasil, construção da barragem de Três Marias, construção de estradas e 
implantação da indústria automobilística. Bloch corrobora, ao dizer que seu terceiro encontro com JK 
foi em 1959, quando o surpreendeu ao levar-lhe um exemplar de “Manchete” que apontava a 
realização de algumas de suas metas: a hidrelétrica de Tres Marias, a indústria automobilística e a 
naval, a SUDENE e o próprio desenvolvimento da capital (BLOCH, 1978; ARAGÃO, 2006). 

Um número especial sobre Brasília, publicado na data da inauguração da nova capital, teve 
tiragem de 760 mil exemplares, esgotada em 48 horas. Houve leitores que compraram vários 
exemplares para guardar como lembrança ou presentear. Outra edição comemorativa, de 40 anos da 
Manchete, afirma que semanalmente cobriu a construção de Brasília, formando uma união na mente 
dos leitores entre a nova capital e a revista. JK afirma que jornalistas de trinta nacionalidades 
estiveram à inauguração de Brasília, destacando-se oito fotógrafos de “Manchete” (KUBITSCHEK, 
2000; ARAGÃO, 2006). Amorim (2008) corrobora: 

“(...) a revista Manchete acompanhou de perto toda a trajetória do governo, do nº. 182, de 15/10/1955, 
onde a capa da revista estampa JK eleito, e na reportagem Juscelino comenta seus planos para o futuro 
governo, até a edição especial de 21 de abril de 1960, sobre a inauguração de Brasília, quando foram 
editados 760 mil exemplares que se esgotaram em 48 horas (...) Só lhe fiz um pedido ao longo de tantos 
anos de amizade e convívio, que ele fosse o cronista de sua própria vida e de sua obra”. 

Amorim (2008) cita os motivos do sucesso de Manchete na visão de Justino Martins: 

“Justino defende que o sucesso da Manchete deve-se ao sucesso de Brasília e da administração de JK.” 

A autora ainda aduz:  

“Do final dos anos 50, até meados dos anos 70, Manchete foi a maior revista brasileira. Tudo o que não 
acontecia nela era como se não tivesse acontecido. Desde a própria era JK, que teve nela seu 



  

 

evangelista e apóstolo principal, até os movimentos mais expressivos daquela época, como a Bossa 
Nova e o Cinema Novo. Nas suas páginas Vinícius de Moraes escreveu um de seus melhores poemas: 
“Receita da mulher amada” e Rubem Braga imortalizou uma crônica intitulada “Ai de ti, Copacabana!” 

No próprio dia 21/04/1960, a esposa do Presidente inaugurou o Correio Braziliense,  
dos Diários Associados. Foi o primeiro jornal impresso em Brasília, desde o dia da própria 
inauguração da nova capital (KUBITSCHEK, 2000; 50..., 2010). 

Niskier (2012, p. 139-140) cita Raul Giudicelli, dos mais longevos na revista, que escreveu em 
um jornal: 

“Os insensíveis julgaram que fosse gratidão pecuniária; os ressentidos, que fosse provocação. Para 
ambos, nunca lhes passou pela cabeça que se tratasse do mais puro e evangélico sentimento humano 
que é o amor de amizade (...) Durante 12 longos anos, as portas da Manchete e da residência de 
Adolpho estiveram abertas a Juscelino. A mão de um foi a primeira a apertar a do outro, na hora alegre 
da posse; a mesma mão foi a que se estende para ele no difícil transe da cassação do mandato e, ainda 
ela, a mesma mão de antes, foi a que repetiu agora, com uma ternura nunca vista, o último gesto de 
carinho para o amigo morto. Se Adolpo Bloch tivesse alimentado apenas por interesses financeiros sua 
amizade com o presidente Juscelino – como alguns o fizeram –, teria saltado da frágil nau que se 
afundava em 1964 (...) Durante os anos seguintes, não faltaram ameaças veladas, intimidações e 
insinuações de boicotes econômicos, além de medidas coercitivas contra a Bloch Editores”. 

 As “reformas de base” sugeridas pelo governo Goulart e o início do governo militar de 1964 
também foram bem recebidas por “Manchete” (MARTINS, 1999). 

Surge a TV Manchete 

Adolpho começou a investir em rádio a partir da década de 1980. O projeto da Rede 
Manchete de Televisão só se concretizou em 1983, e de uma forma inesperada (VIEIRA, 2009) tendo 
Adolpho 74 anos de idade (LOUZADA, 2003). Niskier (2012, p. 87 e 91) diz que Adolpho não queria 
ingressar em TV, sendo uma decisão familiar; aduz que em 1990 Bloch vislumbrava que a TV 
Manchete não tinha futuro. Acrescenta ter ouvido de Roberto Marinho que aconselhara Bloch a não 
ingressar na mídia eletrônica, na qual ele mesmo apenas se dera bem por ter tido um forte apoio 
inicial.  

O governo abriu concorrência para formar duas novas redes de TV, com base no que foram a 
Excelsior e a Tupi, havendo seis concorrentes (VIEIRA, 2009). Em 25/03/1981, saiu o resultado: o 
grupo Bloch recebeu cinco emissoras e o grupo Sílvio Santos recebeu quatro (CRUZ, 2006). A 
proposta original feita a Bloch, pelo Ministro das Comunicações, Euclides Quandt de Oliveira ao 
grupo Manchete seria uma sociedade entre o grupo Sílvio Santos, que já dispunha dos equipamentos, 
em função de seu programa dominical, e o grupo Bloch, que detinha prestígio cultural. Adolpho não 
aceitou, por ser muito centralizador (GOULART, 2006; FRANCFORT, 2008; NISKIER, 2012).  

A Rede Manchete entrou no ar em 05/06/1983. Com um pacote gráfico futurístico e inovador, 
a Manchete prometia revolucionar a TV brasileira. Adolpho Bloch desembolsou o equivalente a 50 
milhões de reais para o início da Rede. O logotipo da Manchete, um “M” estilizado, foi criação da 
agência de propaganda DPZ. O primeiro programa veiculado foi o “Mundo Mágico”, show de tres 
horas com diversos artistas. Ainda na noite de estreia, foi exibido o filme “Contatos Imediatos de 
Primeiro Grau”, que impôs a primeira derrota à Globo no Rio por um placar de 34 a 12 pontos. Mas, 
a audiência não decolou, apesar de alguns sucessos (TEMER; CHAVES, 2006; VIEIRA, 2009; NISKIER, 
2012). 

De acordo com Francfort (2008), a programação da Manchete procurava oferecer atrações 
voltadas às classes de maior poder aquisitivo. Por exemplo, logo no início, foram comprados 50 
programas de uma hora cada, da Ópera de Berlim. 



  

 

Os pilares de conteúdo eram o jornalismo, filmes, séries e a programação infantil. Tendo a 
política e economia como focos, a Manchete teve um jornalismo de prestígio por não ceder à 
apelação policial. O “Jornal da Manchete” exibido depois do Jornal Nacional era um dos principais 
programas da emissora. A primeira versão se destacava pela duração. Chegou a ficar no ar quase 
duas horas e, em outras, chegou a ter uma edição vespertina. O jornal era dividido em vários blocos, 
como Manchete Esportiva e Manchete Panorama (VIEIRA, 2009). 

Em dezembro/1983, foi ao ar “Debate em Manchete” nas noites de domingo, sugestão dos 
irmãos Moisés e Henrique Weltmann. Niskier entrevistava uma personalidade, junto com dois 
jornalistas, tendo atuado: Alexandre Garcia, Villas-Boas Corrêa, Paulo Henrique Amorim, Salomão 
Schvartzman e Murilo Melo Filho. Alguns entrevistados: José Sarney, Fernando Collor, João 
Figueiredo, Tancredo Neves, Antonio Ermírio de Moraes, Mário Soares, Adib Jatene e Martinho da 
Vila. O programa durou quase dez anos (NISKIER, 2012). 

Em 1984, a Rede Manchete adquiriu os direitos exclusivos de transmissão do 
Carnaval do Rio de Janeiro. O evento garantiu a liderança em audiência. O sucesso criou uma 
tradição da Manchete na cobertura do carnaval. No primeiro ano, a Manchete usou 600 
profissionais para cobrir as 120 horas do evento, obtendo por várias vezes ampla liderança 
de audiência. Em agosto desse ano, a Manchete ingressou em teledramaturgia, com “A 
Marquesa de Santos” (VIEIRA, 2009; NISKIER, 2012). 

O “Clube da Criança”, da “Xuxa”, foi um programa de auditório no Brasil totalmente formado 
por crianças e teve grande sucesso. Os elevados investimentos levaram a Rede Manchete desde o 
início a acumular prejuízos e dívidas. Foi também nessa época que a direção da TV lançou atrações 
mais populares, como o programa “De Mulher para Mulher”, de Clodovil, e um show de variedades 
comandado por Pepita Rodrigues e Carlos Eduardo Dolabella. Mas, não houve sucesso, piorando a 
crise financeira. Para agravar o quadro, a Xuxa foi à Globo; cem funcionários foram demitidos e a 
linha de programas musicais e humorísticos foi desativada (TEMER; CHAVES, 2006; VIEIRA, 2009). 

A rede leva ao ar em 1985 a novela “Antonio Maria”, a série “Tamanho Família”, programas 
humorísticos e populares. Mas, a audiência era baixa, havia atrasos nos salários, vindo uma primeira 
greve em 1986, ano em que veio um primeiro sucesso na novela “Dona Beija”, com Maitê Proença e 
que chega a 15 pontos do Ibope (TEMER; CHAVES, 2006). 

Em 1987, a Manchete investiu US$ 1,2 milhão na cobertura do Carnaval, e chegou a 
picos de 53 pontos no Ibope, 20 a mais que a Globo no Rio de Janeiro. A emissora também 
ocupou a liderança no final do Campeonato Brasileiro de Futebol com o jogo São Paulo x 
Guarani. Ao abandonar a idéia de “TV para a Classe A”, a Manchete funde uma programação 
que atingia diferentes públicos, visando espectadores fiéis à Globo. Para as novelas “Corpo 
Santo” e “Helena”, contratou artistas como José Wilker, que eram da Globo, concedendo de 
6 a 12% do faturamento de merchandising aos atores e diretores. Em 1987, a Manchete 
investiu US$ 100 mil no documentário “As aventuras de Igor” feito na Antártida; a equipe 
passou dois meses filmando no local o protagonista Igor, de 3 anos. Em junho/1987 os 
musicais e humorísticos foram descontinuados. Lançou-se “Carmem”, novela com direção de 
José Wilker, que teve apenas 3 pontos de audiência em São Paulo, contra 53 de “Mandala”, 
da Globo. A Manchete já tivera fracasso com a novela “Olho por Olho” (GOULART, 2006). 

A situação da TV Manchete melhorou no segundo semestre/1987, com os desenhos 
japoneses e a nova apresentadora infantil, Angélica, de 13 anos, com o programa “Nave da 



  

 

Fantasia” (GOULART, 2006; FRANCFORT, 2008). Temer e Chaves (2006) acrescentam que na 
Manchete, Angélica também atuou em “Milk Shake” e “O Clube da Criança”. 

No jornalismo, além do “Jornal da Manchete”, foi ao ar o programa “Conexão Internacional”, 
de produção independente. Em setembro/1989 a Manchete coloca no ar “Documento Especial”, que 
foca temas de fronteira, com apresentação de Roberto Maia e direção de Nelson Hoinnef (TEMER; 
CHAVES, 2006). 

Em 1988, a Manchete viu a saída de seu diretor Alexandre Garcia para a Globo, e 
Fernando Barbosa Lima retornar à Bandeirantes, onde criou o programa “Sucesso”, com 
entrevistas de celebridades e a apresentação de João Dória Jr. Também em 1988, a 
Manchete lançou programas visando maior audiência em São Paulo, onde detinha a quinta 
posição dentre as redes televisivas. Assim, vieram: “Cadeira de Barbeiro”; “Ela e Ele”, com 
Leila Richers e Miéle; “Sem Limite”, programa de perguntas e respostas sobre 
personalidades; “Manchete nas Ondas do Rádio”, relembrando os velhos tempos da Rádio 
Nacional; “Osmar Santos Show”; e “Milk Shake” de Angélica, musical para adolescentes, que 
ia ao ar aos sábados, sendo líder no Rio de Janeiro (GOULART, 2006). 

Em 1989, foi ao ar “Kananga do Japão”, escolha de Adolpho Bloch, ambientada em 
1929, ano da Recessão, com um núcleo focado na história da família Bloch. Teve 208 
capítulos, indo ao ar até 25/03/1990. A Manchete investiu US$ 8 milhões nessa produção, 
mesclando imagens reais e fictícias, sob a direção da cineasta Tizuka Yamazaki, que nunca 
atuara em telenovelas (GOULART, 2006; VIEIRA, 2009).  

O documentário “Os Caminhos da Sobrevivência” estreou na Manchete em outubro/1986, 
com patrocínio da Vale do Rio Doce. Unia imagens, música, e a diversidade cultural da nação. A 
segunda atuação de João Moreira Salles como produtor também contou com Walter Carvalho 
respondendo pela fotografia. Foi rodado nos EUA e apresentado em cinco episódios na Rede 
Manchete em 1989. De nome “América”, foi fruto de uma excursão de quatro meses pelos EUA, e 
filmado sem um roteiro pré-estabelecido. Fruto dessa produção: ao assistir “América”, Kiko Koifman 
afirma ter tomado a decisão de ser um cineasta (GOULART, 2006; COUTINHO; GOMES; BARBOSA, 
2014). 

Em 1989, a Manchete repassou seriados como: Kojak, Baretta, O Incrível Hulk, Xerife Lobo e 
O Homem Invisível. Também em 1989, a rede trouxe da Globo a dupla Eliakim Araújo e Leila Cordeiro 
para apresentarem o Jornal da Manchete, conferindo um estilo mais próximo ao espectador. Foi 
lançado o “Documento Especial”, trazendo verdades nuas e cruas, no que parecia uma tentativa de 
obtenção da audiência a qualquer custo (GOULART, 2006). 

O maior sucesso em dramaturgia da emissora foi “Pantanal”, escrito por Benedito Ruy 
Barbosa e com direção de Jayme Monjardim. Tal projeto fora preterido pela Globo. “Pantanal” foi ao 
ar de 27/03/1990 e 10/12/1990 – quando marcou 40 pontos no Ibope, contra 21 da Globo, apesar da 
reação desta em estender o Jornal Nacional. Monjardim também era o diretor artístico da emissora 
(NISKIER, 2012, p. 88) Segundo Francfort (2008), o ano de 1990 trouxe receitas de US$ 126 milhões à 
emissora, seu recorde. Com o sucesso de “Pantanal”, Benedito Ruy Barbosa voltou à Globo, em 
horário nobre, anos depois. 

Em pouco mais de uma semana no ar, “Pantanal” chegou a 35% no Rio de Janeiro e a 29% 
em São Paulo – 13 pontos acima da Globo no horário das 21h30min. “Pantanal” trazia monólogos e 
diálogos longos, com imagens da beleza local; o enredo foi focado nos valores tradicionais da família 
– o oposto do que a Globo fazia  (GOULART, 2006). 



  

 

Becker (2010) afirma que “Pantanal” se beneficiou do momento: o mês de sua estreia foi o 
do confisco do governo Collor, que destruiu os planos de inúmeras pessoas. A Globo continuava 
apresentando suas propostas habituais nas novelas, que, ao menos em parte, não mais poderiam 
encontrar eco. “Pantanal” trazia uma inovação temática: vida ao ar livre, tendo a natureza como 
cenário e sem o ritmo acelerada dos grandes centros. Além disso, é mais lenta que o normal, 
detendo-se em focar a exuberância natural, como o pôr do sol ou o voo de inúmeras espécies de 
pássaros.  

Becker (2010) acrescenta que Monjardim implantou na TV um tempo que era usado no 
cinema, com pausas para a reflexão – havendo cenas com a média de um minuto e meio, bem 
maiores do que o habitual nas demais novelas. Mas, mesmo assim, para se garantir a audiência, 
houve a necessidade do recurso às fórmulas habituais: a) “merchandising” de produtos; b) o 
surgimento de fatos emocionantes a cada dois minutos e meio em média, como tiros e roubos para 
tirar o tédio do público; e c) edição rápida e cheia de ação. 

A produção ainda teve outro importante sucesso em suas cores: Francisco Carvalho, primeiro 
Diretor de Fotografia em telenovelas do país, e que foi o responsável pela iluminação em “Kananga 
do Japão”, “Pantanal” e “A História de Ana Raio e Zé Trovão”. Costuma usar a luz natural; na sua 
ausência, adota espelhos. Em função de o próprio pantanal ser crucial na trama, há menos close-ups 
de personagens, recorrendo-se a panoramas mais amplos e usuais no cinema; isso permite menor 
participação dos principais personagens e consequente maior presença dos coadjuvantes. Após 
“Pantanal”, a própria Globo passa a usar mais novos atores em suas tramas, pois os já tradicionais 
eram rotulados. A presença musical também inovou: o pantanal apresentava um conjunto 
harmonioso, do compositor Marcus Viana e interpretado pelo grupo “Sagrado Coração da Terra”, 
com o silêncio em várias ocasiões, o que foge do habitual das novelas. Quando se reuniam os 
trabalhadores, a música usada foi criada por Almir Satter e Sérgio Reis – que também foram atores 
(BECKER, 2010). 

A novela manteve a qualidade até os 173 capítulos previstos; porém, em função do seu 
sucesso, foi estendida a 214 capítulos. “Pantanal” foi reapresentada em outro horário e com menor 
número de capítulos em 1992, Ano Internacional do Meio Ambiente – dado seu apelo ecológico. A 
Manchete também reapresentou “Pantanal” em 1998. O SBT levou ao ar essa produção em 2008, 
das 22:20 às 23:37, tendo 16 pontos médios de Ibope e uma breve liderança em 31/07/2008. 
“Pantanal” permitiu fazer duas contratações importantes: a) Alice Maria, que fora do time que 
dirigira o Jornalismo da Globo por mais de 20 anos; e b) Wilson Cunha, cuja primeira inovação bem 
sucedida, como apresentador, foi o programa Cinemania (GOULART, 2006; VIEIRA, 2009;  BECKER, 
2010). 

Quando “Pantanal” estava no fim, em dezembro/1990, lançou-se uma novela 
itinerante: “A História de Ana Raio e Zé Trovão”, escrita por Marcos Caruso e Rita Buzzar – e 
com direção de Jayme Monjardim. Com 251 capítulos, a novela percorreu 14 mil km, 
mostrando rodeios e o mundo circense, com investimentos de US$ 13 milhões. Foi ao ar de 
12/12/1990 a 13/10/1991 (GOULART, 2006; VIEIRA, 2009). Segundo Francfort (2008), a 
novela alcançou média de 16 pontos de audiência, sucesso menor que “Pantanal” tivera. 

A Manchete tentou repetir o sucesso de “Pantanal” com “Amazônia”. Duas cidades 
cenográficas foram erguidas. Mas a audiência foi fraca. Segundo Francfort (2008), a produção era 
complexa e cara, sendo dos maiores fracassos da TV brasileira, com apenas dois pontos de ibope. Os 
investimentos perdidos em “Amazônia” fizeram com que a Manchete entrasse em uma grave crise 
em 1992. Nessa época, para garantir o pagamento de uma dívida de US$ 60 milhões, o Banco do 
Brasil embargou vários bens da TV Manchete (VIEIRA, 2009). 



  

 

 Niskier conta que um advogado o alertara de que em caso de falência, os diretores eleitos em 
Assembleia Geral ficam responsáveis, caso dele, de Murilo Melo Filho, Zevi Ghivelder, Paulo Pellicano, 
apesar de jamais terem participado de qualquer reunião, pois o centralizador Adolpho Bloch decidia 
tudo. Então, Niskier pediu para deixar a direção, sendo atendido a contragosto (NISKIER, 2012, p. 
297-298). 

 Hamilton Lucas de Oliveira vinha de uma empresa gráfica: formulários contínuos e bilhetes de 
loteria, a IBF, que em 09/06/1992 recebeu 49% das ações das cinco geradoras da TV Manchete e das 
rádios do grupo Bloch, por US$ 70 milhões. Ficou estipulado que caso a dívida da TV fosse superior a 
US$ 140 milhões, a IBF seria ressarcida. A IBF foi informada de que as dívidas eram de US$ 110 
milhões; mas viu-se que quase o espaço publicitário da emissora de um ano já estava vendido, e que 
as dívidas eram superiores a US$ 150 milhões. Em julho/1992, houve o corte de 670 funcionários. 
Um modesto destaque na programação foi o programa “Clodovil Abre o Jogo”. A crise agravou-se em 
novembro/1992, quando os funcionários deixaram de receber seus salários e a IBF, pelo fato de o 
grupo Bloch não ter cumprido a cláusula a respeito do valor da dívida, não pagou a última parcela do 
acordo. Em fevereiro/1993, ava 700 funcionários estavam em greve (VIEIRA, 2009).  

Em 23/04/1992, o governo cancelou a venda da TV Manchete. A IBF entrou com recurso na 
Justiça, decidido em 1998, a favor do grupo Bloch. Niskier (2012, p. 92) afirma que Hamilton Lucas de 
Oliveira apenas teria pago o sinal de US$ 3 milhões, deixando de pagar as demais prestações, e que 
estava vendendo as emissoras de Recife e Fortaleza. 

A Manchete quis produzir a novela “O Marajá”, sobre o caso Collor, escrita por José 
Louzeiro e dirigida por Marcos Schetman; nomes reais não seriam citados, e fatos não 
comprovados não seriam mostrados. Teria sido uma tentativa de “novela-verdade”, e/ou 
satírica, que teria sido aprovada apesar do parecer de Silvia Candelman, diretora jurídica da 
rede. Porém, o ex-presidente Fernando Collor conseguiu tirar do ar a produção, alegando 
prejuízos à sua honra (GOULART, 2006). 

No início de 1993, a crise da Manchete permitiu à Globo contratar os jornalistas Renato 
Machado e Leilane Neubarth e ao SBT contratar Angélica e a jornalista Lílian Witte Fibe. A falta de 
patrocinadores para a Fórmula-Indy também foi uma fonte de prejuízos (GOULART, 2006). 

Em junho/1993, Márcia Peltier assume o comando do Jornal da Manchete e Fernando 
Barbosa Lima torna-se diretor-geral da rede, que teve uma retomada graças ao sucesso obtido do 
desenho animado japonês “Cavaleiros do Zodíaco”. A Manchete exibiu 114 episódios dessa série; 
além de uma focada ao público feminino, “Sailor Moon”, com 46 episódios e da “Yu Yu Kakusho”, 
com 112 episódios, que foram de 17/03/1997 a 1999 (VIEIRA, 2009). 

A Manchete publicou, em 1995, dizeres de Adolpho Bloch em jornais e revistas, nos quais 
rebatia o fato de o Banco do Brasil apontar o Grupo Bloch como um de seus maiores devedores. 
Adolpho se defendia abordando o elevado patamar dos juros (GOULART, 2006). Em 1995, as dívidas 
da Manchete somavam R$ 180 milhões. Em função dos riscos de os bancos assumirem novos ativos, 
além da disputa com a IBF, criou-se a Bloch Som e Imagem, que produziu a novela “Tocaia Grande”, 
baseada no romance de Jorge Amado, investindo R$ 6 milhões. Foi a volta da Manchete à 
teledramaturgia, após dois anos. “Tocaia Grande” foi ao ar de 16/10/1995 a 10/09/1996, começando 
com apenas 3 pontos no ibope. Adolpho Bloch trocou de diretor, trazendo Walter Avancini, que 
mudou o roteiro, fazendo o ibope ir a 12 pontos. Houve um fracasso na teledramaturgia com 
“Mandacaru”, em 1998, dirigida por Walter Avancini; era uma história baseada em Lampião e Maria 
Bonita (VIEIRA, 2009). 



  

 

Adolpho Bloch faleceu em 19/11/1995 aos 87 anos; como não tinha filhos, seus 
negócios foram ao sobrinho, Jack Kapeller. Este investe em programas populares, como 
“Sula Miranda Show”; “Mexe Brasil”; “Raul Gil”, e “Rota do Crime”. Também lançou um 
vespertino feminino, “Mulher de Hoje” (GOULART, 2006; VIEIRA, 2009). De 1994 a 1997, a 
Manchete perdeu muitas afiliadas à Bandeirantes, e em 1998 era apenas a quinta dentre as 
redes de TV no país, o que ampliou seus problemas (BRITTOS; SIMÕES, 2010).  

Em março/1998, o Jornal da Manchete passou a ser exibido em três edições. Os programas 
populares, se de início não tivessem audiência, logo eram substituídos. Assim, o “Domingo 
Milionário”, de Luiz Thunderbird, Marcelo Augusto e por J. Silvestre, foi trocado pelo “Domingo 
Total”, de Sérgio Mallandro, Virginia Nowicki e Otávio Mesquita. Durante o programa eram 
realizados sorteios mediante o serviço telefônico 0900. Os telessorteios estavam em grande parte da 
programação da Manchete e eram uma das principais formas de a emissora obter recursos, inclusive 
nas transmissões da Copa do Mundo de 1998. Para cobrir o evento e os telejornais, gerados de Paris, 
foram ao exterior cerca de 140 profissionais, mas não houve o retorno desejado em termos de 
audiência: a Manchete obteve apenas 1% de audiência na final (VIEIRA, 2009). 

Em 1996, a novela “Xica da Silva”, dirigida por Walter Avancini teve algum sucesso.  Taís 
Araújo, Victor Wagner e Drica Moraes, com pouca experiência, ocuparam os principais papéis. O 
texto foi de Walcyr Carrasco, baseado no texto “Xica que Manda”, de Agripa Vasconcellos. Boa parte 
do elenco também atuou no ano seguinte, em “Mandacaru”. Atolada em dívidas, em agosto/1998 a 
Manchete lançou “Brida”, novela inspirada no original de Paulo Coelho, com US$ 45 mil de custos 
por capítulo e direção de Walter Avancini. Havia patrocinadores garantidos caso alcançasse ao 
menos 5 pontos de Ibope, mas a audiência foi de apenas dois pontos. A trama foi mudada, com a 
inclusão de cenas eróticas, sem sucesso. Assim, a novela que deveria ultrapassar 150 capítulos 
chegou apenas a 54. O cancelamento de “Brida” levou a mais de 600 demissões, ao corte de vários 
programas, e trouxe novas greves. Dadas as dívidas com a Embratel, vieram com cortes do sinal da 
emissora.  No lugar de “Brida”, foi ao ar nova reprise de “Pantanal”. Nos finais de semana ia ao ar o 
musical “Mexe Brasil”. Em dezembro/1998, por falta de pagamentos salariais, em várias ocasiões a 
TV nada exibe. A maior parte das afiliadas migrou para a Bandeirantes, Record e SBT. Entrou em 
ação uma parceria com uma igreja evangélica, desfeita por descumprimento de obrigações 
assumidas (BRITTO, 2005; GOULART, 2006; VIEIRA, 2009).  

Em 09/05/1999, o grupo Bloch transferiu as concessões da Rede Manchete ao grupo TeleTV, 
de Amilcare Dallevo, que se comprometeu a assumir as dívidas da emissora, cerca de R$ 330 milhões, 
em pagamento de funcionários, INSS e FGTS. Além disso, incorporou 1.600 colaboradores. A família 
Bloch permaneceu com a gráfica, os títulos de revistas e a produtora de novelas. As emissoras de 
rádio já haviam sido vendidas. A compra da Manchete foi feita de tal forma que as dívidas foram 
adquiridas por um grupo e os ativos por outro, e os Bloch ficaram obrigados a cumprir as obrigações 
no caso de não cumprimento por parte do primeiro adquirente – o que ocorreu. Assim, a Bloch pediu 
sua autofalência em 01/08/2000, teve suas instalações lacradas, e vendeu seus 18 títulos de revistas 
(LOUZADA, 2003; VIEIRA, 2009). 

Estilo de gestão Bloch 

Adolpho era centralizador, decidindo até na admissão ou demissão de contínuos. Além disso, 
vivia cercado de aduladores, gostando de conversar e não sendo amigo da leitura. Adolpho quis 
alguém para disciplinar as finanças do grupo, tendo contratado tres profissionais sem sucesso. Em 
uma viagem nos anos 1960 de Adolpho, Oscar trouxe um egresso da FGV para modernizar a 
contabilidade; ao voltar, Adolpho desfez isso. Adolpho gastava muito com banquetes na sede do 
Flamengo e em sua casa de Teresópolis, aos finais de semana. Adolpho afirma que em 1965, a 



  

 

pedido do Ministro da Fazenda, Otávio Bulhões, por ocasião da inauguração da Hidrelétrica de 
Estreito, ofereceu em Terezópolis um almoço a autoridades nacionais e internacionais, tendo 
presenteado uma delas com um quadro de um pintor brasileiro. (BLOCH, 1978; GOULART, 2006; 
FRANCFORT, 2008; NISKIER, 2012).  

Oscar, sobrinho de Adolpho, nunca foi tratado com o devido respeito. Nas ausências de 
Adolpho, Oscar promovia reuniões e concedia mais espaço às equipes. Em 1974, Adolpho dissera a 
seus bajuladores que Niskier nada fazia na empresa; isso chegou ao interessado, que cobrou respeito 
de Bloch, com um bilhete com 17 itens de suas tarefas (NISKIER, 2012). 

Niskier (2012, p. 118) afirma que Adolpho sempre fazia questão de participar da seleção da 
fotografia da capa. Se não fosse bem escolhida, o encalhe – índice de revistas não vendidas – 
aumentava em até 15%. Um fato: homem em capa era um fracasso, por exemplo, com a Copa de 
1958 se escolheu um jogador da Seleção, e o encalhe subiu a absurdos 45%. 

Niskier (2012) corrobora Aragão (2006) ao dizer que Adolpho Bloch foi amigo leal de JK 
mesmo depois de este ter sido cassado pelo regime militar e saído do país, e apesar das pressões que 
sofreu por isso. Aduz que em 1969 o ministro Delfim Netto disse pelo telefone que, para o governo 
militar, elogiar a obra de JK era uma ofensa e que havia pressão para fechar os créditos da empresa. 
Bloch respondeu que nada tinha a perder, que chegara ao Brasil só com um pilão na mão e que 
continuaria falando bem de JK, a quem o Brasil tudo devia. 

 Niskier (2012) fala que Adolpho lhe pediu para marcar um encontro com o Presidente Sarney. 
O primeiro pedido: reduzir os juros do empréstimo do Banco do Brasil, de 6% para 3% ao mês; após 
ouvido, o Banco afirmou que isso seria favorecimento indevido. O segundo pedido foi que o Governo 
adquirisse publicações da Bloch. Sarney pediu ao Ministro da Educação, Marco Maciel, receber Bloch 
mas, Maciel logo depois saiu do cargo. Atribui o fim da revista “Manchete” e do grupo Bloch à sua 
entrada na TV. 

A TV Manchete talvez tenha sido o golpe de misericórdia. Mas é difícil que o grupo 
sobrevivesse, mesmo sem a TV. A revista já estava em decadência. Adolpho Bloch não viu o potencial 
da concorrente, “Veja”. Niskier (2012) narra que quando essa revista foi lançada, Bloch desdenhou, 
mas quando “Veja” se firmou, enviou Jaquito a Nova Iorque para negociar um acordo com a “Time” 
para transformar “Fatos & Fotos”; ofereceu a direção a Carlos Heitor Cony, mas este não quis, pois 
Bloch não admitia entrevistas de teor crítico, o oposto a Victor Civita, que não interferia na redação. 
Ao final dos anos 1960, “Veja” chega à marca de 250 mil exemplares. 

O ex-ministro da Fazenda Ernane Galvêas assina a apresentação da obra de Niskier, e diz que 
quando foi instalada a sucursal de Brasília, Adolpho entregou uma lancha ao diretor para usar no 
Lago Paranoá, sem economias. A criação de uma filial do grupo em Brasília antes de a cidade estar 
pronta foi um passo ousado (NISKIER, 2012). 

 Havia um empréstimo do grupo Bloch de US$ 3 milhões ao Banco Econômico, que não foi 
honrado. Com a intervenção do Banco Central nesse banco, tais dívidas haviam subido a US$ 30 
milhões. O grupo sucumbiu com isso mais o não recolhimento do FGTS de empresas com 7 mil 
funcionários – revistas, a TV, emissoras de rádio, parque gráfico e a Bloch Tintas (NISKIER, 2012, p. 
298-299). Em 09/05/1999 a Rede Manchete foi vendida ao grupo TeleTV do empresário Amílcare 
Dallevo Júnior, surgindo a Rede TV. Apenas foi adquirida a concessão e assumidos os débitos 
tributários e previdenciários. Dos demais ativos, nada se adquiriu, nem o acervo de imagens e 
novelas (KNEIPP, 2008). O imóvel da sede foi alugado à Universidade Salgado de Oliveira, que fez 
uma oferta de R$ 28 milhões em 2007, valor considerado baixo pela Justiça (NISKIER, 2012). 



  

 

Conclusões 

O apoio de Getúlio Vargas a Assis Chateaubriand e a Samuel Wainer foram cruciais no 
surgimento dos grupos de mídias por estes controlados – o que não se passou entre JK e Bloch. 
Segundo Biroli (2004) o grupo de mídia que mais apoiou a candidatura JK-Jango foi o “Correio da 
Manhã”, do qual dois membros do governo JK fizeram parte. O “Diário Carioca” também apoiou a 
candidatura, ganhando um posto no governo.  

Os empréstimos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal logo nos primeiros anos de 
vida de “O Cruzeiro” parecem ter sido vitais ao seu crescimento, o que não existiu no início de 
“Manchete”, embora houve posteriores empréstimos públicos.  

A “Revista Manchete” apresentou méritos ao superar a concorrência de “O Cruzeiro”, 
lançando as bases de um forte e consolidado grupo de mídia, mediante conteúdo e reportagens de 
diagramação superior. Amorim (2008) aponta a excelente equipe de comentaristas de “Manchete”. 
Casadei (2013) a partir do sucesso no lançamento de “Fatos e Fotos” (2013), mostra que o grupo 
Bloch detinha expertise em revistas. 

Assis Chateaubriand teve inconteste papel no desenvolvimento da imprensa brasileira, o que 
destaca a importância de Bloch ao superar uma de suas publicações. Também a criação do MASP e 
de organizações dele derivadas se devem ao líder dos Diários Associados. Porém, “O Cruzeiro” se 
negou a divulgar a menina dos olhos do governo JK e depois buscou propaganda desse mesmo 
governo para financiar “O Cruzeiro Internacional” (NETTO, 1998). Por outro lado, no próprio dia da 
inauguração da capital a esposa de JK esteve na inauguração dos Diários Associados em Brasília, 
conforme Gaspar (2012). 

O estudo mostra o papel desempenhado por Niskier no desenvolvimento do grupo Manchete, 
tendo sido bastante próximo a Bloch durante um razoável período de tempo. Algumas outras de suas 
realizações são delineadas ao longo do artigo. Mas Niskier (2012) não poupa críticas ao estilo de 
gestão do grupo Bloch, mesmo afirmando que o surgimento de “Manchete” e a criação de sua filial 
em Brasília antes de a cidade ser inaugurada foram atitudes ousadas. “Manchete” divulgou Brasília, e 
se beneficiou do risco assumido, pelo crescimento da circulação, pois a visão otimista que transmitia 
era a que o público esperava naquele momento. Guardadas as proporções, foi uma antecipação do 
sucesso de “Pantanal”, que Becker (2010) atribui em parte ao oportuno momento: foi ao ar no mês 
em que o governo confiscou recursos públicos, minando sonhos de multidões país afora, havendo 
natural espaço a uma novidade em uma trama que não envolvesse o recurso habitual ao consumo 
urbano. 

Cabe frisar a citação que Niskier (2012) traz de Raul Giudicelli, quando da morte de JK: a 
amizade real entre ambos, corroborada pelo apoio da Bloch Editores a JK mesmo ante várias 
ameaças do governo militar – o que não ocorreria se a relação de ambos tivesse mera motivação 
financeira.  

Mais do que falar em apoio ilícito ou vantagens pecuniárias, “Manchete” construiu Brasília 
no imaginário popular (CASADEI, 2013). Exemplo disso, segundo Aragão (2006), é significativo que a 
edição comemorativa de 40 anos de “Manchete” afirme ter coberto a construção de Brasília 
semanalmente, unindo-se a ela na mente dos leitores. A atitude de “O Cruzeiro” apenas querer 
publicar matérias pagas pode ter levado tal publicação a perder essa oportunidade em um primeiro 
momento, e, por conseguinte, a se afastar do público. 

Ao se constituir em um novo espaço, e com novo estilo de comunicação, ganhou anunciantes 
sem espaço em “O Cruzeiro” e conquistou leitores traumatizados pelo suicídio do Presidente Vargas, 
ávidos por acompanhar as mudanças no país. Niskier (2012) trata da publicação em “Manchete” das 
memórias de Carlos Lacerda, conhecido rival de JK na arena política. Tal fato parece apontar que 



  

 

Bloch não teve subserviência em sua fidelidade e amizade a JK. A atitude de “Manchete” sempre 
evitar qualquer crítica em relação ao governo se mostra ao receber positivamente as reformas que o 
Pres. Goulart quis implementar, conforme aponta Martins (1999).  

Parece razoável supor que o governo JK não detinha vultosos recursos para “que divulgassem 
suas realizações”. Caso houvesse tais condições, a revista “Cruzeiro” apresentava sólidas bases 
empresariais, fazendo parte de um grupo com outras dezenas de publicações e sendo controlada por 
um senador. Além disso, as fontes consultadas não apontam favorecimentos de JK ao grupo Bloch.  

Enfim, “Manchete” foi uma revista que obteve uma liderança por mérito, superando a que 
era à altura parte do maior grupo de mídia do país. Assim, está por ser provada a existência de algum 
tipo de benesse governamental fornecido à “Manchete” durante o Governo JK, especialmente 
levando-se em consideração o fato de que as verbas públicas voltadas à publicidade eram quase 
inexistentes. 

O grupo Bloch falhou ao ingressar na TV, por dois motivos: a) falta de expertise nessa mídia; e 
b) estilo de gestão pessoal de Adolpho Bloch, que a controlou de modo autocrático, até falecer aos 
87 anos (GOULART, 2006; VIEIRA, 2009; NISKIER, 2012).  

Falhas do estilo de gestão de Adolpho Bloch: a) não  procurou implantar uma grade de 
programação – algo elementar em uma rede de TV; b) não contratou profissionais para algumas 
áreas críticas da gestão; c) não planejou sua sucessão; d) não foi assessorado em inúmeras decisões 
que se mostraram equivocadas; e e) estava cercado de aduladores – algo que impede a visão de 
alguns problemas reais.  

Nem tudo foram flores, sequer na área editorial, como se vê com a tentativa de uma revista 
infantil, Bloquinho (NISKIER, 2012). Como o próprio Bloch afirma (BLOCH, 1978) sua gestão jamais 
buscou o lucro, algo básico na realidade empresarial. Caberia pensar nas despesas com 
representação, e banquetes: seriam investimentos que proporcionassem o adequado retorno? 
Portanto, mesmo durante os anos áureos da “Manchete”, não houve preocupação de obter a 
capitalização necessária para eventuais novos investimentos ou para fazer frente a possíveis 
problemas futuros. A quebra do grupo, deixando milhares de pessoas sem receber direitos 
trabalhistas (LOUZADA, 2003; VIEIRA, 2009; NISKIER, 2012), pode ser creditada a esse descuido com 
a busca do lucro justo, exigido por qualquer negócio. 

Adolpho Bloch era avesso a publicar qualquer reportagem crítica, apresentando as 
realizações positivas do Brasil (CASADEI, 2013). Assim, o que foi ferramenta para superar o criticismo 
e algumas reportagens falsas de “O Cruzeiro” perderam sua atratividade em vinte anos, com o maior 
grau de escolarização da população do país, que buscava maior conteúdo. Aliás, uma pesquisa da 
própria “Manchete” chegara a essa conclusão, o que levou à publicação de “A morte de um 
presidente”, sobre a morte de John Kennedy, em 23 capítulos a partir de 21/01/1967 (NISKIER, 2012). 
Segundo Martins (1999), “Manchete” apenas se limitava a seguir o poder, o que pode ter custado 
sua existência e levado “Veja” à liderança. 

Outra questão relevante: haveria espaço no Brasil para uma emissora privada de TV no Brasil 
que buscou divulgar programas de música clássica?  

A TV Manchete já poderia ter sucumbido em 1992, não fora a venda de 49% de seu capital à 
IBF (VIEIRA, 2009), recursos que deram sobrevida à rede, mediante o sucesso dos desenhos 
animados japoneses e da novela “Xica da Silva”. 

A TV Manchete teve duas décadas de existência. Os dados vindos de fontes secundárias 
possibilitaram formar uma ideia de que o fracasso da emissora foi uma sucessão de erros de 
planejamento. Tais lacunas acarretaram em prejuízos e em dívidas impagáveis. Salários atrasados, 



  

 

investimentos mal sucedidos, aliados à queda drástica de audiência e a fuga de profissionais 
renomados para a concorrência, culminaram no encerramento de suas atividades. 

Situação típica de uma rede de TV sem planejamento foi a tentativa de levar ao ar uma 
“novela-verdade” (GOULART, 2006), justamente da Manchete, que sempre evitou qualquer crítica. 
Corroborando tal análise, Becker (2010) aponta que “Pantanal” acertadamente evitou ser uma 
“novela-denúncia”, mesmo às vésperas da do Ano Internacional da Ecologia, que teve importantes 
eventos no Rio de Janeiro, sede do grupo Bloch. 

Outras decisões infelizes (VIEIRA, 2009): levar 140 profissionais para cobrir a Copa da França 
e basear de lá o jornalismo da Rede; tentar repetir o sucesso de “Pantanal” com “Amazônia”. Goulart 
(2006) trata do documentário filmado na Antártida, e cuja audiência foi muito baixa. Parece 
corroborar uma falta de norte ao grupo no tocante à grade televisiva. 

O Grupo Bloch responde por notáveis realizações no país, apontadas acima, após difícil busca 
e análise de diversas fontes. Para o ingresso no campo televisivo faltavam os recursos humanos e 
materiais. Além disso, a recusa de uma associação com Sílvio Santos, detentor de considerável 
bagagem, e cuja TV ainda se encontra em operação, se mostrou um equívoco. Cabe aqui recordar 
que Roberto Marinho, cujo grupo já detinha “O Globo”, revistas em quadrinhos e várias operações 
imobiliárias, faz uma associação a um concorrente, Adolfo Aizen, por questões táticas no campo das 
revistas em quadrinhos (CHACON, 2010). 

O advento de “Veja”, com seu conteúdo mais adequado à época que o país vivia deveria por 
si só levar a reformulações da Revista “Manchete”. Uma inação neste campo poderia minar o grupo 
Bloch, ainda que não tivesse ingressado no setor televisivo. 

Estudar “Manchete” e o Grupo Bloch perpassam não apenas os aspectos históricos e 
empresariais mas se mostra uma pesquisa rica ao desnudar conexões da mídia com a política – 
onipresentes pela própria natureza de ambos. Atualmente, dois seriados do Netflix apresentam essa 
temática: “O Jornal” (ambientado na Croácia) e “Designated Survivor” (havendo um nos Estados 
Unidos e outro na Coréia). 

Além disso, governantes e partidos possuem cada vez mais recursos e necessidades de 
divulgarem suas realizações, o que se explica em parte pelo ataque contínuo dos oponentes e do uso 
de táticas cada dia mais sofisticadas na arena da disputa política. Os órgãos da mídia, quando não são 
suficientemente fortes e independentes, simplesmente não podem se dar ao luxo de ficarem à 
margem dos elos governamentais. 

“Manchete” não sobreviveu, mas seus relacionamentos com o poder foram bem mais 
razoáveis do que os existentes no grupo que reinava na mídia antes de seu início. Esse fator já 
constitui um sucesso: cerca de quarenta anos de existência na publicação de boas revistas, tendo em 
conta a superação de fortes concorrentes. A própria Rede Manchete apresentou interessantes 
contribuições à mídia televisiva nacional em seus vinte anos de existência. 

O artigo transcende o próprio objeto de estudo, pois sua temática é atual. Afinal, tradicionais 
empresas de mídia se encontram em situação inédita de crise, em função do advento da Internet, o 
que vem corroendo sistematicamente sua base de anunciantes e de assinantes. Natural a esses 
grupos passarem a disputar cada vez mais ferrenhamente as verbas públicas, o que implica 
crescimento da atividade de lobby junto ao poder político. 
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