
12 opinião

15 ago 2011

O grande assunto jornalístico do ano, sem dúvi-
da, é o escândalo que fez tremer as bases de um 

dos maiores impérios de comunicação do planeta, a 
News International Corporation, de Rupert Murdoch.

 Comprovou-se, sem muita margem para dú-
vidas, que, pelo menos na Grã-Bretanha, jornais 
do grupo valiam-se de métodos criminosos para 
obter alguns de seus furos jornalísticos.

 O episódio, sensacional sob todos os aspectos, 
propiciou a inimigos da imprensa argumentos apa-
rentemente sólidos para reivindicar e justificar mais 
controle do Estado sobre a atividade do jornalismo.

 No entanto, a triste história do News of the 
World, semanário que pagou com a própria vi-
da pelos erros cometidos por quem o dirigia, de-
monstra o contrário: não é bom conferir ao Es-
tado o poder de controlar a mídia.

 O Estado não é um conceito abstrato apenas. 
Ele só existe por meio de pessoas que operam 
seus instrumentos, eleitas ou nomeadas para es-
se fim. O Estado são políticos, legisladores, poli-
ciais, militares, funcionários públicos.

 No caso Murdoch, comprovou-se plenamen-
te a teoria de que muitas dessas pessoas fizeram 
vistas grossas, aliaram-se, levaram vantagem pró-
pria a partir dos crimes cometidos por jornalis-
tas e dirigentes da News Corporation.

 Tais crimes ficaram escondidos (e consequen-
temente impunes) por anos até que outro jornal, 

o Guardian, os investigasse e revelasse ao públi-
co. Foi o Guardian, não o Estado britânico, que 
desbaratou o esquema.

 Rápida e oportunisticamente, como é costume, 
vários políticos trataram de sugerir a adoção de leis 
para coagir a liberdade de imprensa a fim de im-
pedir que fatos similares voltassem a ocorrer.

 Mas os aparelhos do Estado (polícia, Parla-
mento, Executivo britânicos) não apenas nada 
fizeram para apurar os malfeitos do News of the 
World como muitos de seus agentes colabora-
ram para que eles ocorressem.

 Foram os dois anos de trabalho do repórter Nick 
Davies, do editor David Leigh e de seus colegas do 
Guardian que acabaram com o pacto de silêncio 
e conivência do Estado com o jornal de Murdoch.

 Adversários da imprensa livre afirmam, com 
razão factual, que a Press Complaints Commis-
sion (PCC), organismo de autorregulação da im-
prensa britânica, tampouco fez nada de efetivo 
com relação aos péssimos procedimentos do 
News of the World, quando as primeiras suspei-
tas foram reveladas.

 É verdade. A PCC foi preguiçosa, ineficiente, 
indulgente em relação ao caso, mesmo depois 
que o Guardian começou a torná-lo público. No 
entanto, a conclusão a se tirar não é a de que se 
deve banir a autorregulação, mas sim que ela de-
ve ser aprimorada.

 A PCC, instituída em 1991, financiada pelos 
veículos de comunicação e integrada por profis-
sionais na ativa, se provou incompetente neste 
episódio. Mas, há diversos exemplos de que no 
passado ela foi eficaz ao estabelecer limites e 
punir ou reparar abusos. 

 A PCC precisa de mais recursos, mais pode-
res e mais independência para exercer bem as 
funções para que foi criada.

 A rocambolesca história do News of the World 
pode ser muito útil para o Brasil, onde a autorre-
gulação mal engatinha e os partidários do con-
trole estatal da imprensa se assanham e conse-
guem pequenas vitórias.

 A bem-sucedida experiência do Conar, que 
vem provando em mais de 30 anos de atuação 
que a comunicação pode prescindir da tutela 
estatal para ser responsável e punir seus exces-
sos, deveria servir de incentivo aos donos de 
veículos jornalísticos excessivamente tímidos 
para fazer algo similar em seu próprio setor.

 A Associação Nacional de Jornais deu um 
primeiro e insuficiente passo em maio, ao ado-
tar o Programa Permanente de Autorregula-
mentação, em que recomenda aos associa-
dos que sigam cinco caminhos de boas prá-
ticas: reconhecimento e publicação de erros, 
canais de atendimento aos leitores, publica-
ção de cartas e e-mails de leitores, fóruns de 
análise crítica e processos de relacionamento 
com leitores.

 É bom, mas muito pouco, já que são apenas 
recomendações aos jornais que fazem parte da 
ANJ, sem obrigatoriedade de adoção. Ainda que 
fossem compulsórios, esses caminhos ainda se-
riam pouco eficazes.

 Os jornais precisam ousar mais na autorre-
gulação para não se tornarem vítimas eventuais 
do controle do Estado.
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Quando a poeira abaixar e os pôneis malditos 
da Nissan forem apenas um pontinho sumin-

do no horizonte, várias lições poderão ser extraí-
das da mais comentada campanha dos últimos 
tempos. Mas uma coisa pode-se afirmar desde já: 
quem tem muito a aprender com ela é o Conar.

A queixa encaminhada à entidade por um 
grupo de pessoas para as quais o termo “maldi-
tos” em relação aos pôneis teria efeitos nocivos 
sobre o público infantil, só pode ser classificada 
como ridícula. Na verdade, não há nada de mui-
to errado com essa campanha. Os concorrentes 
da Nissan e os puristas do off road poderão ar-
gumentar que a potência de um motor não é um 
fator determinante para vencer atoleiros, mas a 
questão também não é essa. O problema está no 
atual modus operandi do Conar, que precisa ser 
revisto com urgência.

Antes mesmo de se pronunciar sobre a ques-
tão, o Conar tem sido alvo de toda espécie de 
acusações e impropérios. Em sites, blogs e redes 
sociais, a entidade é tachada de retrógrada, bur-
ra, castradora, e por aí vai. Até o mote da cam-
panha da Nissan foi transformado em grito de 
guerra contra ela: “Conar maldito!”

Isso é preocupante, porque expõe uma ero-
são no conceito que o Conar sempre desfrutou 
no meio publicitário em seus mais de 30 anos de 
existência. Até pouco tempo atrás, quem se con-
siderasse prejudicado por uma decisão do Conar 

podia questionar essa decisão, inclusive por meio 
dos recursos assegurados pelo seu regimento, mas 
nunca houve a execração pública que se vê agora.

Mais preocupante ainda é o fato de alguns 
anunciantes (e suas respectivas agências) terem 
aparentemente descoberto que um processo no 
Conar pode funcionar como um anabolizante pa-
ra as suas campanhas. Quanto mais a entidade 
for colocada no papel de vilã, maior a repercus-
são das campanhas sob o seu escrutínio.

Em parte, esse estado de coisas se deve aos 
procedimentos pelos quais o Conar decide pela 
abertura ou não desse tipo de processo. E tam-
bém a certa inércia ou incapacidade de sua par-
te em explicar à sociedade brasileira e até mes-
mo a muitos profissionais da área o que é e para 
que serve uma entidade de autorregulamenta-
ção publicitária.

Ao que parece, o Conar não se deu conta de 
que a comunicação agora é digital, e continua 
apegado ao modelo analógico dos tempos de 
sua fundação. Com o poder de mobilização da 
mídia social, hoje é fácil plantar uma denúncia, 
e mais fácil ainda canalizar as reações do públi-
co em proveito próprio. Não posso afirmar que 
isso esteja ocorrendo neste caso, mas nada im-
pede que venha a ocorrer no futuro.

Um aspecto do qual o Conar sempre se or-
gulhou é que uma única denúncia de consumi-
dor já é suficiente para desencadear um proces-

so investigativo. No caso da campanha dos pô-
neis da Nissan, foram 30 denúncias, quase todas 
questionando o uso da palavra “malditos”. Seria 
apenas coincidência? Não sei se o Conar levou a 
cabo um processo de due diligence para apurar 
se havia algum vínculo entre os 30 denuncian-
tes, mas penso que isso deveria passar a ser um 
procedimento padrão em casos dessa natureza.

Quanto às reações do público, não há mui-
to que o Conar possa fazer. Mas não deveria es-
perar nem um minuto a mais para sair da redo-
ma e se apresentar com todas as ferramentas 
de comunicação que as suas entidades mante-
nedoras possam colocar ao seu dispor. E como 
a caridade começa em casa, deveria priorizar o 
público formado pelos próprios publicitários, a 
começar pelos gestores das agências, para que 
entendam que eles e suas equipes estão entre os 
principais beneficiados pela existência do Co-
nar e pelo respeito à sua atuação.

É provável que muitos dos que hoje apedrejam 
o Conar por conta da última campanha da Nissan 
nunca tenham ouvido falar nele antes. E que, em 
seu parco conhecimento sobre a entidade, supo-
nham tratar-se de um órgão do governo cuja fun-
ção é exercer a censura, qual um Dops dos tem-
pos modernos. Triste ironia, considerando que 
o Conar já deu inúmeras provas de que a propa-
ganda brasileira é capaz de impor limites éticos à 
sua própria atividade, apesar da comichão do po-
der público para ditar regras também nesse setor.

Conheço bem o Conar, até porque já tive a 
honra de fazer parte de seu Conselho de Ética. 
Sem querer antecipar a sua decisão neste ca-
so, estou certo de que ele saberá se manifestar 
com a sensatez e a equanimidade que sempre 
caracterizaram as suas posições. E em seu pró-
prio interesse e no de toda a indústria brasileira 
da comunicação, espero que entenda a mensa-
gem dos pôneis como um convite para rever o 
que precisa ser revisto em sua forma de atuação 
— e que o faça enquanto é tempo.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1472, p. 12, 15 ago. 2011.




