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ma verdadeira guerra foi decla-
rada pela imprensa francesa e o
alvo é o próprio presidente da
República, Nicolas Sarkozy. O
chefe do Poder Executivo fran-

cês pretende eliminar, progressivamente, a
publicidade da rede de TV pública do país. O
rombo pode chegar a 450 milhões de euros neste
ano e a i bilhão a partir de 2011, quando a pro-
paganda será totalmente suprimida. A nova lei,
anunciada há um ano por Sarkozy, começou-a
vigorar em janeiro e tem vários pontos polêmi-
cos. Num país em que a liberdade de expressão
e a independência jornalística são consideradas
sagradas, a medida gerou uma onda de protestos
e paralisações entre os jornalistas dos canais
estatais e um intenso debate na imprensa. Já foi
até chamada de "berlusconização" da mídia —
uma referência ao premiê italiano Silvio
Berlusconi. O texto de Sarkozy ainda aguarda
votação do Senado, mas já entrou em vigor.

"Como ele [Sarkozy] determinou, foi como um
decreto: passoua valer", afirma Xávier Armengaud,
redator-chefe de um dos escritórios do Canal 3
(F3). em Perpignan, no sul da França, para quem as
sucursais, justamente, são as mais ameaçadas.
Para a especialista em ciência da informação e da
comunicação Joelle Farchy, a questão é complexa
e deve ser vista com cuidado, pois relaciona estru-
tura de financiamento e dependência da audiên-
cia. "Paradoxalmente, a medida fez eco a uma
demanda recorrente da esquerda francesa, de um
audiovisual público liberado da dependência da
audiência", diz a especialista, que também é dire-
tora adjunta do Instituto Francês de Comunicação
da Sorbonne. Nesse modelo, os canais não esta-
riam submetidos à necessidade de venda de espa-
ço publicitário e poderiam criar, com mais liber-
dade, programas culturais e pedagógicos.

"A supressão da publicidade leva, inevitavel-
mente, ao crescimento do esforço público como
também à pesquisa de novas formas de financia-
mento", explica a acadêmica. A economista
Françoise Benhamou, parceira de Joelle num
trabalho sobre o assunto, afirma que é "necessá-
rio cobrir os custos de funcionamento e de
grade, mas também produzir novos programas
destinados aos espaços liberados pela supressão
da publicidade". O dinheiro que deixará de
entrar nos cofres dos cinco canais públicos -
que detêm 40% da audiência — deverá migrar
para os três canais privados, que disputam a
audiência do prime time francês, entre 201130 e

211130, quando são registrados, em média, 23,69
milhões de telespectadores.

Vários canais já alteraram suas grades. A TV"
pública para garantir a audiência, e a privada
para abocanhar os novos anunciantes — que
poderão ser "acomodados" nos três minutos a
mais de espaço publicitário que os canais priva-
dos ganharam na mesma lei. Antes, para cada
hora de programação, eles tinham direito a seis
minutos de comerciais. Com as novas regras,
esse tempo passou para nove minutos.

O governo se defende e diz que haverá dinhei-
ro suficiente para a TV pública. Segundo a mi-
nistra da Cultura e das Comunicações, Christine
Albanel, serão destinados 450 milhões de euros
provenientes de duas taxas a serem criadas: uma
sobre as operadoras de telecomunicação e outra
sobre a publicidade dos próprios canais priva-
dos. Joelle discorda: "O espaço alugado de publi-
cidade já está quase saturado. O desaparecimen-
to total da propaganda nos canais públicos, em
2011, vai cortar 2596 do espaço oferecido aos
anunciantes que dificilmente serão transferidos
aos outros canais no contexto legislativo'atual".
Para a professora, a taxação das operadoras de
telecomunicações pode levar a uma situação de
impasse. "Pedindo para financiar de maneira
global a televisão pública, nos privaremos de
pedir que também contribuam para a criação
audiovisual", diz. Outra opção que não está no
texto, segundo a ministra Christine, seria o
aumento da redevance, imposto anual que os
franceses pagam para manter o sistema público
de audiovisual, atualmente em 116 euros.

JORNAIS E INTERNET
O novo modelo de gestão também prevê a

centralização do comando dos cinco canais
públicos em uma pessoa nomeada por decreto
presidencial. A proposta também é considerada
escandalosa pela imprensa local, principalmente
pelos grandes jornais de esquerda, como o Lê
Monde. Atualmente, o grupo France Télévisions
— criado em 2000 — é formado por cinco canais:
TF2, France 3, France 4, France 5 e France Ô
(regional), administrados pelo Conselho Superior
de Audiovisual (CSA), que elege um presidente
para um mandato de cinco anos e um diretor
geral. Com a mudança, haverá apenas um chefe
geral, nomeado pelo próprio Sarkozy, junto com
um "conselho de ministros". Para se ter uma
idéia da independência do conselho gestor, o
atual presidente, Patrick de Carolis, foi eleito em
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2005 contra a vontade do então primeiro-minis-
tro.. Dominique de Villepin. Seu mandato acaba
às vésperas das eleições presidenciais de 2012,
quando será substituído pelo nome indicado por
Sarkozy. Xavier Armengaud, porém, não acredi-
ta que o Executivo espere tanto. "Assim que a lei
for aplicável, ele pode tirar De Carolís a qualquer
momento, quando bem entender", afirma.

Desde o início, as novas regras têm gerado pro-
testos dos mais de 4 mil profissionais da France
Télevisions. Repórteres, produtores, editores e
apresentadores já fizeram até passeata em Paris
contra as mudanças. No dia 18 de dezembro, o jor-
nal local do F 3 não foi exibido. Em seu lugar, flashes
das imagens do dia em todo o país com a mensa-
gem correndo na tela de que estavam em greve.

Na semana da inauguração do novo sistema, a
reação foi mais forte. Nenhum telejornal foi exi-
bido no F3 entre os dias 5 e 7 de janeiro, No pri-
meiro dia, uma mensagem avisava sobre a parali-

sação e, no lugar do noticiário nacional, foi exibi-
do um programa culinário. Novas paralisações e
protestos são programados freqüentemente, Para
piorar, em uma das empresas mais emblemáticas
da mídia francesa, a Agence France-Presse (AFP),
a ameaça da liberdade de expressão também tem
causado celeuma, assim como a nova gestão e a
possibilidade de mudança no estatuto da agência
(veja o quadro "Gigante em xeque").

Por outro lado, a mídia impressa e a internet
receberam mensagens positivas de Sarkozy para
o enfrentamento da crise financeira que balan-
çou as redações. Em 23 de janeiro o presidente
anunciou um pacote de 600 milhões de euros
para o setor. Chamado de "Estados Gerais da
Imprensa", o plano prevê medidas que consis-
tem no aumento de gastos federais como anun-
ciante de impressos, assinaturas gratuitas de
jornais para jovens de 18 anos e exoneração de
alguns encargos sociais e impostos, A moderni-



zação do parque gráfico do país também foi
divulgada, mas não há previsão de implantação
nem de recursos. Para a internet, Sarkozy decla-
rou que criará incentivos para o desenvolvimen-
to de jornais on-line, entre outras iniciativas.

O pacote também é visto com ressalvas.
Sindicalistas reclamam que o principal problema
— a geração de empregos - não recebeu a devida
atenção. Por isso, incentivaram a classe — incluin-
do profissionais do audiovisual — a participar da
greve geral que tomou conta do país em 29 de
janeiro, Críticos também observam a possibili-
dade de intervenção estatal na produção de con-
teúdo por meio do pacote. Sarkozy rebate: "Espero
que ninguém veja [no plano de salvamento] um
atentado à independência." Pelo sim, pelo não, o
momento da imprensa francesa é crítico, comple-
tamente difuso e repleto de desencontros. _

* Colaboração especial para a revista IMPRENSA.
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