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Com o fim da Lei de Im-
prensa, revogada pelo Supremo 
tribunal Federal em 30 de abril 
do ano passado, a questão da 
autorregulamentação da mí-
dia ganhou força e foi um dos 
principais temas em debate na 
semana passada, durante o 8o 
Congresso Brasileiro de Jornais, 
promovido pela Associação 
Brasileira de Jornais (ANJ) 
no Rio de Janeiro. Na ocasião, 
a superintendente do Grupo 
Folha, Judith Brito, foi reeleita 
presidente da entidade para 
o biênio 2010/2012. Reunindo 
os maiores jornais do País, o 
evento contou com a participa-
ção dos principais candidatos 
à Presidência da República — 
Dilma Rousseff (PT), José Serra 
(PSDB) e Marina Silva (PV) —, 
que defenderam a liberdade de 
imprensa e o papel dos meios de 
comunicação na defesa da demo-
cracia e na fiscalização do Estado 
(ler matéria à pág. ao lado). 

Ao contrário do que se po-

Pela liberdade de informar
Contrários à interferência do governo, jornais trabalham para criar um código de autorregulamentação 
Erica Ribeiro

Judith: discussões em conjunto com a Aner
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próximas às da ANJ e que 
pode estar em sintonia com 
essa medida”, destacou.

Conselho
O debate sobre o tema 

realizado durante o evento 
mostrou que a autorregula-
mentação ainda divide opini-
ões e levanta dúvidas sobre 
a capacidade de o conceito 
ser aplicado ao meio jornal. O 
editor de Opinião de O Globo, 
Aluisio Maranhão, questionou 
de que forma o setor será 
autorregulado e até se a ANJ 
poderá ter um órgão dedicado 
à questão, como já existe o 
Conselho Nacional de Autor-
regulamentação Publicitária 
(Conar), do qual ele participa.

“Tenho sérias dúvidas de 
que a ANJ faça um conselho nos 
moldes do Conar. Se queremos 
fazer um grande conselho temos 
que ter uma grande estrutura, 
ou seremos acusados amanhã 
de não dar ouvidos à sociedade”, 
destacou, ao lembrar as centenas 
de projetos de regulamentação da 
publicidade que tramitam no Con-
gresso, aos quais o Conar procura 
se antecipar com a autorregula-
mentação. Para Maranhão, se o 
setor conseguir se autorregular 
fechará um flanco vulnerável a 
ataques de agrupamentos políti-
cos que têm uma visão “chavista 
e bolivariana” da questão.

Para ele, outro ponto a ser 
dicutido amplamente é o que será 
regulado. “Qual código poderá 
abranger um universo de 146 jor-
nais num país como o nosso, onde 
você tem Bangladesh e Nova 
York?”, argumentou, referindo-se 
às oscilações sociais, políticas e 
econômicas do Brasil.

Vice-presidente de relações 
institucionais do Grupo Abril, 

Basile considera que os jornais 
conseguirão criar um conselho de 
autorregulamentação. Para ele, 
essa é uma cultura que deve ser 
implementada com a orientação 
das associações. “O exemplo do 
Conar é uma brilhante solução à 
publicidade, não ao jornalismo. 
No jornalismo a governança é 
associação por associação, veí-
culo por veículo. Sabemos que 
quando o leitor não nos quer ele 
nos dispensa. Não temos medo da 
construção da cultura democráti-
ca.”, destacou.

Adesões
Segundo Nelson Sirotsky, 

diretor-presidente do Grupo 
RBS e vice-presidente da ANJ, 
apontou que o último estatuto da 
entidade, que fala das responsa-
bilidades com o código de ética 
e a autorregulamentação, teve a 
adesão dos 146 associados. “Esta-
mos nos propondo a avançar nos 
princípios da defesa da liberdade. 
Nos próximos meses, vamos 
apresentar os fundamentos desse 
código e achamos que é um passo 
decisivo para sepultar qualquer 
iniciativa fora desse ambiente”, 
destacou. Já o presidente da 
Aner, Roberto Muylaert, propôs 
a união das duas entidades para 
discutir o assunto.

“O importante é criar mecanis-
mos para que esse código tenha 
uma adesão maior de seus associa-
dos”, ponderou o vice-presidente 
das Organizações Globo, João 
Roberto Marinho. Para ele, quem 
tem evitado tentativas de regu-
lação externas é a própria socie-
dade, que combate isso de forma 
direta. “É uma coisa impregnada 
na sociedade brasileira e quando 
alguém tenta criar algum tipo de 
controle sobre a atividade do jor-
nalismo, não consegue ir adiante.”

WSJ ultrapassa 2 milhões de assinaturas

Jornal, internet ou iPad? Co-
locar este dilema para os leitores 
é um dos maiores erros que os 
jornais podem cometer no atual 
cenário. Quem deu esse recado foi 
Robert Thomson, diretor de reda-
ção do Wall Street Journal, um dos 
convidados do 8º Congresso Brasi-
leiro de Jornais. E é justamente a 
plena integração entre a circulação 
impressa, o acesso online, mobile 
ou via iPad que faz do principal 
título do Grupo Dow Jones o mais 
bem sucedido modelo de negócios 
no meio jornal hoje nos EUA e, 
possivelmente, do mundo. 

“Procuramos oferecer um 

conteúdo qualificado e bem apre-
sentado em todas essas platafor-
mas, com cobrança de assinatura 
conjunta em termos muitos com-
petitivos. Nunca pergunte ao seu 
leitor se quer de um jeito ou outro, 
mas ofereça a ele o acesso na for-
ma que melhor lhe convier.”

O sucesso do WSJ se traduz 
em 2,082 milhões de pacotes de 
assinaturas pagas. O vice-líder 
USA Today despencou 13,6% no 
mesmo período, caindo de 2,113 
milhões para 1,826 milhões de 
pacotes de assinaturas. O New 
York Times, terceiro na lista, caiu 
de 1,039 milhões para 951 mil. (RG)

deria esperar, a questão 
da autorregulamentação 
do setor dividiu opiniões. 
“Há opiniões divergentes 
não quanto à importância 
do conceito mas sim sobre 
o seu papel, a forma como 
deve ser operacionalizado. 
Na última reunião subme-
temos o assunto à votação 
e conseguimos consenso; 
a ANJ vai buscar essa nova 
medida”, afirmou Judith, ao 
ponderar que a ANJ já tem 
um código de ética com os 
princípios básicos conside-
rados mais importantes para 
o jornalismo.

Os aspectos a serem re-
gulados e a forma como isso 
será feito são questões a 
ser amplamente debatidas. 
O objetivo é que até o fim do 
ano os temas ligados à autor-
regulamentação tenham sido 
discutidos. A participação da 
Associação Nacional dos Edi-
tores de Revistas (que contou 

com a presença, no congresso 
da ANJ, do vice-presidente da 
entidade, Sidnei Basile) é vista 
de forma positiva por Judith 
Brito. “Temos feito muitas dis-
cussões em conjunto. Entendo 
que a Aner tem posições muito 
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1423, p. 30, 23 ago. 2010.




