
O abraço entre as presidentes Dilma Rousseff e Cris
tina Kirchner foi capa dos principais jornais brasileiros 
e argentinos no início deste mês de fevereiro. O fato era 
por demais relevante: o primeiro encontro entre as duas 
mulheres que comandam os países mais poderosos da 
América do Sul. Saiu no Globo, na Folha de S. Paulo, no 
Estadão, em Zero Hora e nos demais jornais nacionais, 
além de relevantes periódicos do país vizinho, como o 
Clarin e o La Nación, com os quais a senhora Kirchner 
mantém guerra declarada. É provável que o destaque 
dispensado ao evento tenha ajudado a elevar a popula
ridade das duas governantes. Certamente não era esse 
o objetivo dos jornais, mas os veículos de informação 
não podem sonegar notícias de seus públicos, indepen
dentemente de simpatias políticas. 

Os governos, porém, nem sempre agem de forma 
tão olímpica. No ano passado, por exemplo, Cristina 
Kirchner privilegiou grupos de mídia aliados ao seu go
verno e restringiu as verbas publicitárias para os meios 
de comunicação críticos ou neutros em relação à sua 
administração. Em síntese, usou recursos públicos para 
beneficiar amigos e para punir inimigos - uma afronta 
ao cidadão e um desrespeito à liberdade de expressão. 

E s t a deformação é condenada expl ic i tamente 
pela Declaração de Chapultepec, a carta de pr in 

cípios da imprensa livre, adotada pela Conferência 
Hemisférica sobre Liberdade de Expressão realiza
da no México em 1994. Em dois de seus artigos, o 
documento recomenda: 

VI - Os meios de comunicação e os jornalistas não 
devem ser objeto de discriminações ou favores em 
função do que escrevam ou digam. 

VII - As políticas tarifárias e cambiais, as licenças 
de importação de papel ou equipamento jornalístico, 
a concessão de frequências de rádio e televisão e a 
veiculação ou supressão da publicidade estatal não 
devem ser utilizadas para premiar ou castigar os meios 
de comunicação ou os jornalistas. 

Na verdade, o governante que usa a publicidade ofi
cial como mecanismo de cooptação e de punição está 
prevaricando. A compra de espaço publicitário deve 
obedecer critérios técnicos, deve levar em conta as au
diências de cada veículo e o retorno que a propaganda 
pode trazer para o contribuinte. Evidentemente, veícu
los de menor porte também têm direito de concorrer 
às verbas de publicidade dos governos, de acordo com 
suas competências para prestar o serviço desejado. 
Mas não é incomum que a chamada democratização 
da verba de propaganda esconda outros interesses 
de natureza particular ou ideológica. A pulverização 

desses recursos por governantes populistas, quase 
sempre sob o pretexto de fortalecimento da imprensa 
alternativa contra a mídia conservadora, costuma ser 
um desserviço para o Estado e para os cidadãos. 

Mas é muito mais frequente do que se poderia 
imaginar numa democracia, pois são raros os governos 
que prestam contas dos seus gastos com publicidade 
oficial. No Brasi l , inclusive, esse descontrole acaba 
gerando oportunidade para aproveitadores, como se 
v iu recentemente no episódio do Mensalão, que teve 
sua origem na atuação de agências de comunicação 
ligadas ao poder. 

Qual a defesa da imprensa séria e responsável 
diante desta discriminação? Em primeiro lugar, de
nunciar o desgoverno, como vêm fazendo o Clarin e o 
La Nación. O mais importante, porém, é desenvolver 
uma estratégia publicitária de diversificação de fontes 
anunciantes, de modo a não depender das verbas dos 
governos, do poder público em geral e tampouco de 
um grupo reduzido de anunciantes privados. 

A public idade ainda é o fortificante que mantém 
o jornal ismo saudável, mas pode se transformar 
em veneno se, de alguma forma, contaminar sua 
independência. 
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