
Pelo bom jornalismo 
The Observer | Reflexões de um parlamentar do Reino 
Unido bastante pertinentes para o Brasil atual 
POR DAVID PUTTNAM* 

POR TRÁS DA altamente en-
saiada candura do velho 
(Rupert) Murdoch e das tí-
midas evasões de seu filho 
há uma história em que a 
democracia, não apenas no 
Reino Unido, mas nos Es-

tados Unidos, na Austrália e em outros lu-
gares, foi constante e voluntariamente so-
lapada em nome não apenas do lucro, mas, 
de forma muito mais corrosiva, do poder. 

Nos últimos 30 anos o império Mur-
doch tentou minar e desestabilizar go-
vernos eleitos e reguladores indepen-
dentes, em nome de uma agenda políti-
ca que, enquanto se ocultava por trás da 
cortina de fumaça da ortodoxia do livre-
mercado, não é nada menos que uma 
tentativa sofisticada de maximizar o po-
der e a influência da News Corporation e 
sua agenda populista de direita. 

Isso quer dizer baixos impostos pa-
ra as empresas (ou, melhor ainda, ne-
nhum), regulamentação mínima do Es-
tado e a criação de uma aura de "excep-
cionalidade" capaz de convencer e re-
crutar muitos dos políticos mais expe-
rientes do mundo ocidental para não in-
terferir ou efetivamente ajudar a compa-
nhia a atingir seus objetivos comerciais. 

A estratégia é bem elaborada e, como o 
próprio Murdoch admitiu, brutalmente 
simples. "Você diz aos malditos políticos 
o que eles querem escutar, e depois que o 
negócio está feito não se preocupe", dizia 
uma citação na biografia de Thomas Kier-
nan, Cidadão Murdoch. "Eles não vão per-
segui-lo depois se de repente decidirem 
que o que você disse não era o que que-
riam escutar. Do contrário ficariam mal-
vistos, e não podem tolerar isso. Então 
eles simplesmente vão enfiar a cabeça no 
rabo e esperar que a ventania passe." 

O primeiro-ministro Jeremy Hunt 
e outros ministros foram simplesmen-

dades de capital político podem ser gas-
tas para limpar as consequências impre-
vistas do que, na época, poderiam pare-
cer decisões politicamente apropriadas. 

Hoje, está claro que a extensão das ne-
gociações anteriores do secretário de 
Estado com o império Murdoch, na 
oposição e depois no governo, foi tal • 

te os últimos em uma longa fila que re-
monta a mais de três décadas a se verem 
seduzidos pela possibilidade do apoio 
de Murdoch, apenas para descobrir que 
seu amigo dos bons tempos tem o hábi-
to de ficar desagradável quando as coi-
sas não vão na direção que ele quer. 

De fato, como eu certa vez tentei (sem 
sucesso) explicar a Hunt, vastas quanti-
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que ficou totalmente inadequado para 
ele receber a responsabilidade políti-
ca de supervisionar a oferta da News 
Corporation pela BSkyB. 

Hoje ele se vê rotulado como se tivesse 
agido não imparcialmente, mas, sobre-
tudo, como um juiz inconfiável que não 
apenas demonstra tendência em cam-
po, mas se esgueira no vestiário no meio 
tempo para oferecer conselhos. 

Para qualquer político com um sé-
rio interesse em seguir uma abordagem 
"quase judicial", com base em evidências 
cuidadosamente obtidas, deveria ter sido 
claro desde o início que o nível de poder 
financeiro e mercado desregulamentado 
que beneficiariam a News Corporation 
em consequência dessa transação, prova-
velmente, garantiriam a eventual emas-
culação do serviço público de rádio e tele-
visão "aberto" como o conhecemos. 

Deveria estar claro que a BBC e o Chan-
nel 4 se tornariam em um tempo relativa-
mente curto pouco mais que operações de 
pesquisa e desenvolvimento com verbas 
públicas para serviços de assinatura, sob o 
risco de seguir a trajetória para a irrelevân-
cia que foi o destino do sistema de rádio e 
televisão públicos dos Estados Unidos. 

Quase exatamente dez anos atrás, tive o 
privilégio de presidir uma comissão con-
junta (lordes e comuns) que buscou livrar 
qualquer futuro secretário de Estado do 
pesadelo de tomada de decisão em que 
Hunt mergulhou a si próprio. Nós clara-
mente fracassamos. Como ele descreveu 
no Parlamento: "Esse é um problema que 

inferniza os políticos há muito tempo... 
são questões muito, muito difíceis". 

Em 6 de julho de 2009, o então líder da 
oposição, David Cameron, anunciou que 
caso se tornasse primeiro-ministro ele re-
tiraria os poderes de elaboração de políti-
cas do Departamento de Comunicações 
(Ofcom, em inglês) e reduziria o regulador 
das comunicações "em uma enorme medi-
da". Ele seguiu: "O âmbito de sua influên-
cia levanta questões importantes para nos-
sa democracia e nossa política - são orga-
nizações que não sentem pressão para res-
ponder pelo que acontece - de uma manei-
ra que é completamente irresponsável". 

Devem tê-lo aplaudido com estrondo 
em Wapping (bairro onde se situa a News 
International de Murdoch), e dois meses 
depois saiu o Sun com todos os canhões 
a favor do Partido Conservador. Os obje-
tivos corporativos e o expediente político 

A pluralidade 
e a diversidade 
de opinião não são, 
e jamais poderão ser, 
"subproduto" das 
forças de mercado 
desreguladas 

Circo, não. "Podemos legislar 
pelas condições sob as quais 
o melhor jornalismo é nutrido" 

encontraram-se em perfeito alinhamento. 
Ao reler aquele discurso da "Fogueira das 
Sinecuras" à luz dos acontecimentos re-
centes, é difícil decidir se rio ou se choro. 

Dediquei os últimos 30 anos de minha 
vida a questões de pluralidade da mídia e 
ao desafio de preservar o mais amplo es-
pectro possível na oferta de informação e 
entretenimento. Muitos dirão, com cer-
ta justiça, que o casamento forçado que 
se tornou a BSkyB trouxe um grau signi-
ficativo de pluralidade e diversidade à te-
levisão, embora a um custo que poucos te-
riam considerado possível 25 anos atrás. 

Um ambiente de mídia bem-sucedido 
não acontece por acaso, e, quando ocor-
re, pode e, na minha mente, deve absolu-
tamente ser apoiado por uma regulamen-
tação considerada e sensível. O certo é que 
a pluralidade e a diversidade não são, e ja-
mais poderão ser, um "subproduto" natu-
ral das forças de mercado desreguladas. 

Acredito que é responsabilidade da po-
lítica pública garantir a independência e 
a diversidade de opinião que foram um 
marco único de nossa cultura nacional, 
uma qualidade muito invejada em outras 
partes do mundo. Também tentei ser es-
tritamente apartidário em minha dedica-
ção a esses temas. Em épocas diferentes, 
isso levou a batalhas com os mais impor-
tantes sindicatos e órgãos setoriais, todas 
as emissoras, até o meu próprio partido. 

Em todo caso, me opus à concentra-
ção de poder, seja do mercado, seja de 
outras partes. O impacto das novas tec-
nologias de comunicação tornou isso 
ainda mais desafiador. Eu afirmaria que 
a lei da concorrência, em um setor ágil 
como a mídia, deve ser capaz de levar 
em conta e fazer julgamentos com base 
em um domínio do mercado "altamente 
provável", assim como "real". 

Isso exige uma clara estrutura regula-
tória que incentive e na verdade permita 
o florescimento da pluralidade da mídia. 
Não podemos, por exemplo, legislar pe-
lo bom jornalismo, mas podemos legislar 
pelas condições sob as quais o melhor jor-
nalismo é nutrido e sustentado. Podemos 
criar estruturas em que cada nova tecno-
logia se torne um incentivo à diversidade, 
e não um instrumento de sua erosão. • 

*Lorde Puttnam integra o Partido Traba-
lhista e foi presidente da Comissão Conjun-
ta de Análise Parlamentar para a Lei de Co-
municações de 2003. 
**Tradução Luiz Roberto Mendes Gonçalves 
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Text Box
Fonte: Carta Capital, São Paulo, n. 696, p. 37-38, 9 maio 2012. 




