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Em plena campanha 
eleitoral, a participação 
dos três principais can-
didatos à presidência da 
República no congresso 
da ANJ, como não po-
deria deixar de ser, se 
transformou em platafor-
ma para ataques, diretos 
ou velados. José Serra 
(PSDB) fez críticas ao 
governo e ao PT, apon-
tando o cerceamento da 
liberdade de imprensa 
e de informação; Dilma 
Roussef (PT) se posicio-
nou como defensora dos 
direitos da imprensa; e 
Marina Silva (PV) ressaltou o pa-
pel dos veículos de comunicação 
no controle e acompanhamento 
das ações do governo. Os três as-
sinaram a Declaração de Chapul-
tepec, adotada pela Conferência 
Hemisférica sobre Liberdade de 
Expressão, realizada em Cha-
pultepec, no México, em 1994 
e que defende a liberdade de 
expressão e de imprensa.

Na visão do candidato do 

propagaram um otimismo 
desenfreado até a explosão 
da primeira grande bolha, 
em 2000, os jornais pati-
nam na busca da melhor 
fórmula de monetizar o 
conteúdo que disponi-
bilizam na internet. Os 
grandes culpados pela re-
lutância do consumidor 
em pagar pelo conteúdo 
jornalístico acessado pela 
web são as ferramentas de 
busca (em inglês, search 
engines). “Foi nesse con-
texto que chamei o Google 
de cleptomaníaco, por ofe-
recer conteúdo produzido 
às custas de terceiros para 
alimentar seu próprio ne-
gócio”, disse O´Reilly, hoje 
mais diplomático. “O fato 

Google frente a frente com os jornais

ser considerada cercea-
mento, porque o fumo é, 
de fato, ruim. “Esse é um 
instrumento de manipu-
lação. Eu, como ministro 
da saúde, levei adiante a 
proibição da propaganda 
de cigarros por conside-
rar que ela era, na sua 
essência, enganosa”, ex-
plicou, tendo ao fundo, 
ironicamente, o logotipo 
da Souza Cruz, um dos pa-
trocinadores do evento.

Dilma Roussef chegou 
ao congresso horas de-
pois da saída do adversá-
rio, também para assinar 

a Declaração de Chapultepec, 
e minimizou as críticas feitas 
pelo tucano ao governo e ao 
PT, classificando de estranha a 
postura de Serra. “Ele é assim 
mesmo. O que eu posso fazer?”, 
ironizou. Sobre o fato de o can-
didato do PSDB ter dito que uma 
das formas de cerceamento da 
imprensa é a realização de con-
ferências, a ex-ministra afirmou 
que é a favor desses eventos. 
“Em um deles perguntaram a um 
ribeirinho do Amazonas o que 
era uma conferência. Ele respon-
deu que é para conferir se tudo 
está nos conformes. Acho que é 
isso. É função do governante ser 
capaz de escutar do povo se está 
tudo nos conformes. Temos de 
aguentar todas as críticas.”

Em seu discurso Dilma usou 
trechos da própria Declaração de 
Chapultepec e lembrou que os 
meios digitais são fundamentais 
para o exercício da liberdade de 
expressão. “A internet permite 
a generalização da crítica e da 
discussão. Não podemos aceitar 

da última década, que para 
nós foi totalmente perdida, 
é que os jornais não soube-
ram valorizar esse conteú-
do produzido”, reconhece.

Esse impasse foi em 
parte resolvido com a 
aceitação de pedidos de 
empresas jornalísticas 
para que seu conteúdo não 
seja incluso nos resultados 
de buscas, argumentou o 
presidente do Yahoo no 
Brasil, André Izay. Além 
disso, já é comum que es-
ses portais e mecanismos 
de busca tenham suas pró-
prias páginas de notícias 
produzidas com conteúdo 
comprado por agências – 
como o próprio MSN, da 
Microsoft, que entre seus 

provedores tem a agência Lan-
cepress e o Grupo Estado (ler 
matéria na página 28). 

Mas colocar a culpa pelos 
maus bocados pelos quais passa 
o meio jornal nos novos players 
da internet foi uma tese sutil-
mente refutada. Rodrigo Velloso, 
diretor de desenvolvimento de 
novos negócios do Google para 
a América Latina, lembrou que 
o tempo médio que um consumi-
dor dedica à leitura de um jornal 
é de 25 minutos, enquanto essa 
experiência online é de poucos 
minutos. “Demonizar o Google 
está na moda, assim como já foi 
com a Microsoft e assim como 
será com o Facebook. Mas o 
conteúdo sempre reina nesse 
mercado”, disse Velloso.

Robert GalbraithO’Reilly: mais diplomático com os portais
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Candidatos assinam documento a favor da liberdade de expressão

“O Google é cleptomaníaco”. 
A frase, proferida há alguns anos 
pelo presidente da Associação 
Mundial de Jornais e Editores 
de Notícias (WAN – IFRA), Ga-
vin O´Reilly, tem como pano de 
fundo a queixa da indústria do 
jornalismo contra os mecanis-
mos de busca que geram tráfego 
e negócios para si a partir do 
conteúdo alheio. No último dia 
do congresso promovido pela 
ANJ, O´Reilly, também CEO do 
Independent News Media PCL, 
fez uma palestra mais serena 
sobre o assunto, em função do 
maior diálogo, hoje, com os prin-
cipais players da internet, cuja 
empresa-símbolo é o Google. 

Para O´Reilly, desde que os 
meios de comunicação cele-
braram a chegada da internet e 

qualquer cerceamento 
ou inibição do exer-
cício da atividade do 
jornalista e da livre ex-
pressão. Do meu ponto 
de vista, há um estado 
democrático, há es-
paço de manifestação 
institucional delineado 
na nossa Constituição, 
que diz que a liberdade 
de imprensa deve ser 
preservada em quais-
quer circunstâncias.”

Ao deixar o evento, 
ela comentou que essa 
liberdade é, na verda-
de, não haver o risco 
de prisão por delito de opinião 
ou por manifestação política. 
“Prefiro mais que um milhão de 
vezes o som de críticas duras, e 
que muitas vezes possam ferir, ao 
silêncio dos calabouços da dita-
dura. Prefiro críticas estampadas 
no jornal a obrigá-lo a colocar na 
primeira página uma receita de 
bolo ou um texto de Camões.”

Transparência
A candidata Marina Silva afir-

mou que a defesa da liberdade de 
expressão e da democracia faz 
parte de sua estrutura de governo. 
“A liberdade é algo que conquista-
mos a duras penas. Os candidatos 
bem posicionados tiveram partici-
pação na construção da democra-
cia. Viemos aqui para reiterar esse 
compromisso. A ética dos valores 
tem de ser sempre preservada, 
não a ética das circunstâncias. 
Estou aqui pelo compromisso com 
a ética dos valores.”

Na saída, ao ser questionada 
sobre o que achava das críticas de 
Serra ao governo e ao PT como 

PSDB, nos últimos anos surgiram 
três “modalidades” de cercea-
mento à imprensa: conferências 
pagas com dinheiro público (que 
discutiram comunicação, direitos 
humanos e cultura), controle 
econômico e patrulhamento. 
Para Serra, as conferências, se-
riam capitaneadas por “frações 
basicamente do PT”, resultando 
em 600 projetos de lei enviados 
ao Congresso. “Lá permane-

cem com tentativas 
maiores ou menores 
de tramitação”, disse, 
em um de seus ata-
ques ao partido e à 
candidata à sucessão 
do presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva.

Com relação à pu-
blicidade governamen-
tal, Serra disparou que 
este é mais um instru-
mento de manipula-
ção. Mas argumentou 
que sua iniciativa de 
proibir a propaganda 
de cigarros não pode 

responsáveis pelo cerceamento 
da liberdade de imprensa, prefe-
riu não fazer comentários diretos 
sobre o adversário, afirmando 
que governos e sociedade devem 
se beneficiar dos valores que a 
democracia traz. “Ações de go-
verno devem ser transparentes, 
acompanhadas pelas instituições 
públicas e pelas criadas pela 
sociedade. A imprensa é uma 
forma de controle social sobre a 
ação dos governantes e sobre a 
ação do estado em benefício da 
sociedade”, disse a candidata.

Sobre o possível uso de sua 
imagem ligada à do presidente 
Lula, Marina disse que não usaria 
de forma oportunista sua relação 
com o presidente, com quem 
esteve por 30 anos (tendo sido 
sua ministra por cinco). “Não sou 
favorável a reescrever a história. 
A minha, durante 30 anos, esteve 
junto à do presidente Lula e re-
serva esse ponto de contato. Não 
faz parte do meu posicionamento 
o uso oportunista. Mas a história 
não pode ser reescrita.” (ER)

Dilma: “É função do governante ser capaz de 
escutar do povo se está tudo nos conformes”

Marina: “A imprensa é uma forma de controle 
social sobre a ação dos governantes”

Serra: “Publicidade de cigarros  era enganosa”
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1423, p. 31, 23 ago. 2010.




