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As restrições ao uso de redes
sociais impostas neste mês a
seus funcionários por dois dos
maiores grupos de mídia brasi-
leiros, Globo e Folha, abriram
um debate sobre os limites
entre a liberdade de expressão
individual e a preservação da
propriedade intelectual do con-
teúdo produzido para os veículos
de comunicação.

O comunicado interno da
Globo veta a "divulgação" de
"informações" e "comentários",
sem autorização prévia, sobre
temas "direta ou indiretamente
relacionados às atividades" da
emissora, ao "mercado de mídia"
e ao "ambiente regulatório",
assim como de qualquer outro
conteúdo "obtido em razão do
relacionamento" com a empre-
sa. E vai além: "A hospedagem
em portais ou outros sites, bem
como a associação do nome, ima-
gem ou voz dos contratados da
Rede Globo a quaisquer veículos
de comunicação que explorem
as mídias sociais, ainda que o
conteúdo disponibilizado seja
pessoal, só poderá acontecer
com prévia autorização formal
da empresa".

Diante da repercussão nega-
tiva entre parte de seus artistas
e jornalistas — alguns chegaram
a, usar as próprias mídias sociais
para reclamar do cerceamen-
to — e, especialmente, entre
blogueiros, o diretor da Central
Globo de Comunicação, Luis
Erlanger, enviou na semana

Erlanger: "O conteúdo produzido pela Globo é resultado de trabalho
coletivo e pertence à empresa, que vive de propriedade intelectual"

passada uma carta a formadores
de opinião da blogosfera — ou a
"hubs importantes de dispersão
de informações na rede", como
escreveu.

No texto, ele sustenta que
a Globo acredita "na força e na
capacidade de disseminação do
mundo digital, em especial das
redes sociais", mas quer proteger
o conteúdo produzido por ela;
diz que as regras da emissora não
são "um novo posicionamento
restritivo", e sim reforçam "nor-
mas que já se aplicam a qualquer
mídia tradicional"; e esclarece
que "ninguém está impedido de
usar qualquer plataforma para
seu uso pessoal".

Em entrevista ao Meio &
Mensagem, Erlanger frisa que
"o conteúdo produzido pela
Rede Globo é resultado de tra-

balho coletivo e pertence à
empresa, que vive de proprie-
dade intelectual". Segundo ele,
a presença dos contratados da
emissora nas redes sociais não
pode estar em desacordo com
os princípios e a linha editorial
da Globo. "Não somos uma
empresa autoritária. Temos 18
mil funcionários e sabemos que

* haverá um aprendizado sobre
o uso das mídias sociais e um
reconhecimento de que nossas
medidas são boas para o coleti-
vo", acredita.

Entre os exemplos de des-
vios citados por ele está o de
um ator que teria feito fotos
da gravação de uma novela
postando-as em seu blog antes
mesmo de a cena ser aprovada
pela direção e sem a autoriza-
ção de uso de imagem pelos

demais artistas. "Muitos desses
blogs e twitters já são comer-
cializados", acrescenta.

O diretor lembra que vários
contratados da emissora tam-
bém produzem conteúdo para
veículos de grupos concorren-
tes, como jornais, revistas e
sites. "Todos são livres, mas
não podem se manter fora das
plataformas da Globo usando
conteúdo da Globo."

Erlanger salienta que a
preocupação atual da empresa
é "ser didática". Segundo ele,
desde que as regras internas
foram divulgadas, vários con-
tratados já fizeram consultas
à organização sobre o uso das
mídias sociais. Entretanto, res-
salta que não foi instituído um
"comitê de controle". "Não cria-
mos uma Gestapo", reforça.

NORMATIZAÇÃO
Na Folha de S. Paulo, a

normatização proíbe opiniões
partidárias e a publicação de
conteúdo exclusivo, restrito a
assinantes do jornal ou do UOL.
"Eventualmente, blogs podem
fazer rápida menção para texto
publicado no jornal, com remis-
são para a versão eletrônica da
Folha", diz o texto.

Comentando a decisão da
empresa, o ombudsman Carlos
Eduardo Lins da Silva tratou o
tema como "um dos muitos di-
lemas éticos e profissionais que
as novas tecnologias impõem" e
deixou uma questão em aberto:
"Como exercer controle sobre o
que ele (o jornalista) diz sobre
temas que não são os de que
trata no jornal sem interferir na
sua liberdade de expressão?"

Consultadas pela reporta-
gem, outras grandes corpora-
ções de comunicação brasilei-
ras, como Estado, RBS e Re-
cord, informaram que não têm
regras para a presença de seus
contratados nas redes sociais. Já
o Grupo Bandeirantes adiantou

que está preparando sua norma.
Segundo o vice-presidente,
Marcelo Meira, a intenção é que
não sejam divulgados "assuntos
relacionados às atividades da
Rede Bandeirantes ao mercado
de mídia ou mesmo relativos ao
conjunto de leis que regem o se-
tor de radiodifusão sem prévia
autorização".

Embora seus contratados
estejam sujeitos ao manual de
ética do Grupo Abril, que não
dispõe especificamente sobre
as redes sociais, a MTV estimula
essa presença e se preocupa
também em preservar as "par-
ticularidades e características
individuais" de seus funcioná-
rios, especialmente aqueles que
aparecem na tela.

A diretora de programação e
produção Cris Lobo acredita que
as diferenças e a livre expressão
dos apresentadores são valores
que devem ser preservados e
que acabam ajudando a própria
MTV. "Alguns dos nossos apre-
sentadores já chegaram aqui de-
pois de forte presença em redes
sociais", lembra. Para ela, esta é
uma questão de educação e não
de policiamento. Cris considera
ser mais produtivo conversar
com os funcionários do que criar
regras de conduta que poderiam
inibir a criatividade de comuni-
cadores e jornalistas.

Na opinião do diretor de
conteúdo do Grupo Estado,
Ricardo Gandour, a polêmi-
ca é passageira, própria da
"efervescência natural que a
novidade traz". Embora a em-
presa não tenha editado regras
específicas para redes sociais,
ele observa que o tema está
coberto pelo código de ética
interno do Grupo Estado, que
dispõe sobre expressões indi-
viduais. "Liberdade anda junto
com responsabilidade. Valores
e princípios para as mensagens
independem das plataformas,
dos meios", reforça.
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