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O GLOBO: O quão surpreen-
dente foi a decisão de Rupert
Murdoch de sacrificar o “News
of the World”?
JOHN LLOYD: Foi surpreen-
dente em ângulos diferentes.
Do ponto de vista dos negó-
cios, estamos falando de um
jornal que, mesmo nestes
tempos de queda de circula-
ções e receitas, ainda rodava
2,8 milhões de cópias e co-
mandava um receita publici-
tária considerável. Foi tam-
bém um pouco repentino,
mas se pararmos para refle-
tir, fechar as portas acabaria
sendo inevitável. As reper-
cussões do escândalo dos
grampos telefônicos força-
ram Murdoch a amputar um
membro gangrenado.

● Observadores viram tam-
bém a chance de um sacrifí-
cio para não azedar as nego-
ciações de aquisição do con-
trole acionário da operado-
ra de TV a cabo BSkyB...
LLOYD: A BSkyB é um negó-
cio muito mais lucrativo, só
que ainda assim o sacrifício
do “NOTW” continua sendo
impressionante. E isso mes-
mo após a mudança do jornal
depois da aquisição por Mur-

doch em 1969, quando o que
era o primeiro jornal domini-
cal popular de classe média
se transformou num instru-
mento perigoso, por demais
ligado a sexo e escândalos. E
os recentes acontecimentos
mostram que a transação da
BSkyB será muito mais com-
plexa do que Murdoch ou
qualquer pessoa pensavam.
Sobretudo se a opinião públi-
ca continuar se mobilizando
como estamos vendo.

● Como interpretar o impac-
to dos acontecimentos para
esse império que é a News
Corporation?
LLOYD: O escânda lo dos
grampos é, sem dúvida, uma

derrota para Murdoch. Seu
império vai sobreviver, mas
há perguntas que precisam
ser respondidas. Uma delas
é se os acontecimentos não
irão encorajar outros ata-
ques. Murdoch fez muitos
inimigos ao longo dos anos
e, se todos começarem a se
unir, teremos um grande fã-
clube às avessas. No caso da
BSkyB, por exemplo, até par-
lamentares do Partido Con-
servador já vieram a público
criticar Murdoch, mesmo de-
pois do apoio da News Inter-
national (o ramo britânico
do conglomerado do bilioná-
rio australiano) à candidatu-
ra de David Cameron nas
eleições de 2010.

● Pode-se imaginar também
um impacto no modelo de
jornalismo de tabloide britâ-
nico?
LLOYD: O modelo já vem
passando por ameaças seve-
ras, a começar pelos proble-
mas econômicos inerentes
ao impacto da internet na
circulação de jornais. Mas
outro fator-chave é o endu-
recimento da estrutura legal
no Reino Unido no que diz
respeito a decisões judiciais
s o b r e p r i v a c i d a d e , p o r
exemplo. Se os tabloides en-
frentarem cada vez mais res-

trições para publicar histó-
rias sobre fofocas de cele-
bridades e escândalos se-
xuais, fica complicado.

● Não há benefício com a
s a í d a d e c i r c u l a ç ã o d o
“NOTW”, ainda que nin-
guém imagine a lacuna aber-
ta por muito tempo?
LLOYD: Os concorrentes não
devem estar muito tristes, é
verdade. Mas os problemas
que mencionei acima perma-
necem. Mesmo um investi-
mento maior em reportagens
investigativas e de maior uti-
lidade pública só deverá re-
presentar aumentos de cir-
culação breves. E não esque-
çamos que a investigação

pol ic ia l não vai parar no
“NOTW”. Outros tabloides
certamente também recorre-
ram a expedientes antiéti-
cos, e isso representará ou-
tro golpe quando vier à tona.
Podemos estar assistindo à
agonia da cultura de tabloi-
de no Reino Unido.

● O “NOTW” é bastante pe-
culiar no que diz respeito à
proximidade com o governo
Cameron...
LLOYD: David Cameron se
aproximou de Murdoch da
mesma forma que Tony Blair.
Queria ganhar eleições. Ne-
nhum político pode prescindir
desse apoio. O problema de
Cameron foi a inocência mos-

trada para lidar com Andrew
Coulson. Mas ninguém deve
imaginar que isso vai se trans-
formar em Watergate, até por-
que o premier está longe de
ser um Richard Nixon. Came-
ron sobreviverá sem muitos
problemas, até porque o atual
líder da oposição, Ed Milli-
band, é um político fraco.

● Mas a oportunidade para en-
caixar pequenos golpes está
diante dos trabalhistas, não?
LLOYD: Para ser sincero, ima-
gino que os trabalhistas estão
muito mais satisfeitos em ver
menos um jornal os desafian-
do do que qualquer outra coi-
sa. Todo político que ver jor-
nais sangrando.

● Não há o risco de o envolvi-
mento com Coulson criar pro-
blemas de popularidade para
Cameron?
LLOYD: As pessoas que leem
o “NOTW” não pensavam ime-
diatamente em Rupert Murdo-
ch. Talvez com todo o furor
elas prestem um pouco mais
de atenção por algum tempo,
mas creio que isso é muito
mais problemático para a
News Internacional. Afinal, o
“NOTW” é o jornal-irmão do
“Sun” e não se pode descartar
a possibilidade de uma de-
bandada de leitores. ■

‘Cultura pode estar em agonia’
Diretor do curso de Jornalismo de Oxford diz que caso dos grampos é divisor de águas na imprensa britânica

LONDRES. Aos 80 anos, Rupert Murdoch já passou por
tempestades no mundo dos negócios. Mas o escândalo
dos grampos telefônicos do “News of the World” é um
capítulo novo na saga do bilionário australiano. Não
apenas por tê-lo obrigado a fechar uma operação que

não sofria de hemorragias de circulação, mas por ter o
potencial de continuar causando danos ao braço bri-
tânico de seu império de mídia, a News International. É
o diagnóstico de John Lloyd, diretor do Instituto Reu-
ters de Jornalismo, da Universidade de Oxford, e edi-

tor-contribuinte do “Financial Times”. No entanto,
Lloyd alega que o colapso do “NOTW” (como o jornal é
conhecido) representa também um divisor de águas
para os concorrentes, principalmente se os rumores de
que mais tabloides burlam a lei se concretizarem.

Ki Price/ AP

PROTESTO EM frente à sede da News International, em Londres

Murdoch reforça blindagem a ex-editora de tabloide
Última edição do ‘News of the World’ tem tiragem recorde de 5 milhões com a manchete ‘Obrigado e adeus’

● LONDRES. Depois de 168 anos,
a última edição do tabloide bri-
tânico “News of the World” che-
ga hoje às bancas do Reino Uni-
do com uma tiragem recorde de
cinco milhões de exemplares.
Sem qualquer pedido de descul-
pas pelo escândalo dos gram-
pos telefônicos que chocaram o
país — como chegou-se a espe-
cular na imprensa local — o tí-
tulo escolhido para a publicação
histórica, “Obrigado e adeus”,
faz coro às declarações do mag-
nata Rupert Murdoch defenden-
do a diretora-executiva da News
International, Rebekah Brooks.
Murdoch decidiu viajar a Lon-
dres para administrar a crise e,
dizendo que o fim do jornal foi
uma decisão coletiva, reiterou
seu suporte à executiva.

— Ela tem meu total apoio.
Não vou jogar pessoas inocen-
tes debaixo de um ônibus —
afirmou o empresário, referindo-
se a Brooks, editora do tabloide
à época dos grampos de celula-
res denunciados.

Na internet, editorial pede
desculpa às vítimas

Demonstrando tranquilidade,
Murdoch também negou que o
escândalo vá provocar quais-
quer mudanças no comando do
conglomerado midiático lidera-
do por seu filho, James.

— Fomos deixados na mão
por pessoas em quem confiáva-
mos, e como resultado, o jornal
deixou os leitores na mão — de-
clarou. — O “News of the
World” está sendo fechado pela
crise. Mas temos milhares e mi-
lhares de jornalistas com os
mais altos padrões de profissio-
nalismo. Estamos orgulhosos
disso, e eles também.

Enquanto editores e executi-
vos seguem negando ter conhe-
cimento da prática de gram-
pear telefones, num editorial
publicado desde ontem no site
do tabloide na internet, o
“News of the World” diz ter
“perdido seu caminho” e faz,
pela primeira vez, um mea cul-
pa pelas escutas clandestinas:

“Telefones foram grampeados
e, por isso, este jornal verdadei-
ramente pede desculpas. Não
há justificativa para esse pavo-
roso malfeito. Não há justificati-
va pela dor causada às vítimas

ou pela mancha profunda deixa-
da em uma grande história”.

O tabloide é acusado há anos
de grampear e violar caixas pos-
tais dos celulares de políticos e
celebridades em busca de histó-
rias sensacionalistas, mas o es-
cândalo ganhou uma nova di-
mensão na semana passada,
quando foi acusado de apagar
as mensagens do telefone de
uma adolescente desaparecida,
e assassinada, em 2002 — levan-
do a família a crer que ela ainda
podia ser encontrada com vida.
Em meio à maré de denúncias, o
último revés do “News of the
World” foi a acusação de gram-
pear os telefones de familiares
de vítimas do atentado ao metrô
de Londres em 2005, e de solda-
dos britânicos mortos no Iraque
e no Afeganistão.

Durante o dia, muitos dos 280
jornalistas do tabloide conta-
vam, via Twitter, o misto de fú-
ria, perplexidade e tristeza do
último dia de trabalho na reda-

ção. O subeditor de política, Ja-
mie Lyons, destacou a força dos
novos desempregados.

“Toda a equipe está em suas
mesas apesar de perdermos
nossos empregos há dois dias.
Diz tudo o que você precisa sa-
ber sobre o nosso profissionalis-
mo, orgulho e integridade”, es-
creveu ele no microblog.

Líder liberal-democrata teria
advertido Cameron

Com a edição pronta, houve
uma despedida com pizzas, e o
editor-chefe, Colin Myler, subiu
na mesa para um discurso emo-
cionado aos colegas. Outro re-
pórter, falando em condição de
anonimato ao “Guardian”, clas-
sificou o clima como surreal:

— É um dia muito triste. As
pessoas não entendem e estão
furiosas com Rebekah. Fomos
convocados para uma última fo-
to juntos, estávamos descon-
traídos, e quando alguém pediu
“Sorriam!”, perguntaram “temos

motivo para sorrir?”.
Outra pessoa gritou
“Sim, porque somos
os melhores”.

A crise que che-
gou a Downing Stre-
et por ter levado à
prisão o ex-editor do
“News of the World”
Andy Coulson —
que também foi um
importante assessor
do primeiro-ministro
britânico, David Ca-
meron — deu sinais
de que vai se arras-
tar pelo campo polí-
tico. Representantes
do Partido Traba-
lhista pediram a Ca-
meron que apresse a nomeação
de um juiz para comandar o in-
quérito independente sobre a
ética dos tabloides e, principal-
mente, sobre participação de
policiais corruptos que teriam
recebido propinas de jornalistas
no episódio dos grampos.

A pressão sobre Cameron au-
mentou, ainda, diante das decla-
rações de Paddy Ashdown, ex-
líder do Partido Liberal-Demo-
crata, segundo as quais, o pre-
mier teria sido alertado sobre o
“terrível estrago” que a nomea-
ção do ex-editor do tabloide po-

deria causar em seu governo.
— Alertei a poucos dias das

eleições que ele poderia sofrer
estragos terríveis se não se li-
vrasse de Coulson — afirmou,
acrescentando que o vice-pre-
mier, Nick Clegg, também teria
sido informado. ■

A EQUIPE de jornalistas do

tabloide, liderada pelo

editor-chefe, Colin Myler,

(no centro) exibe sua

edição derradeira na frente

do prédio da redação, em

Londres. No detalhe, a

capa de hoje

Carl Court/AFP
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 10 julho 2011, Economia, p. 38.




