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As emissoras de televisão estão
calculando freneticamente quan-
to dinheiro extra terão de pagar
para cobrir a guerra do Iraque, que
já está sendo descrita como "o
evento noticioso mais caro de to-
dos os tempos." "Existe um risco
real de que todas fiquem sem di-
nheiro", advertiu o chefe do canal
noticioso Five, Chris Shaw.

Há 12 anos, a primeira guerra do
Golfo foi combatida quando o cená-
rio da W era totalmente diferente
do mundo de muitos canais digitais
de hoje fornecendo notícias por en-
comenda. A CNN, então comandada
por Ted Turner, era efetivamente o
único canal internacional exclusiva-
mente dedicado a notícias. Quando
começaram os bombardeios, sua sé-
rie de furos de dentro do Iraque esta-
beleceu o canal como uma marca da
mídia global.

A CNN, que agora pertence ao
endividado império AOL-Time
Warner, é mais um entre muitos ca-
nais noticiosos 24 horas, todos de-
terminados, se os orçamentos per-
mitirem, a sair da guerra com suas
reputações melhoradas e um port-
fólio de reportagens exclusivas pa-
ra impressionar pares e acionistas.

Desta vez, a CNN reservou "mais
de lO milhões de libras" para cobrir
a guerra. Mas isso será suficiente e
será que ela e operadoras noticio-
sas rivais não se verão obrigadas a
voltar a suas diretorias com o boné
na mão e pedir mais recursos se a
guerra se arrastar verão adentro?

"Não se pode ficar sem dinhei-
ro," insiste Tony Maddox, vice-pre-
sidente sênior da CNN Internatio-
nal, Europe. "Nenhuma organiza-
ção noticiosa vai chegar em algum

conflito e dizer 'estamos indo para
casa', mas as organizações, com a
possível exceção da BBC, não têm
uma bolsa sem fundo e precisam
ser cautelosas sobre onde estão
gastando seu dinheiro."

Para Stewart Purvis, CEO da ITN
(fornecedora de notícias para ITV,
Channel 4 e Five, além do ITV News
Channel) os gastos de cobrir uma
guerra como a presente podem ser
divididos em duas áreas principais
— gastos com pessoal e gastos com
equipamentos. Apesar de os hono-
rários dos melhores apresentadores
e entendidos continuarem aumen-
tando e a cobertura de uma guerra
moderna envolver um dispendioso
treinamento de segurança para fa-
zer frente à possibilidade de uma
guerra química, nuclear e biológica,
o custo dos sofisticados equipamen-
tos digitais está barateando.

Mas como a competição entre as
emissoras é muito intensa, todas
precisam ter as engenhocas mais
recentes, sejam elas os telefones
via satélite (acessórios inevitáveis
para Ws noticiosas desde a cober-
tura do bombardeio do Afeganis-
tão em 2001) ou a SweDish, uma
mini-antena de satélite portátil
que pode ser transportada na car-
roceria de um caminhão.

Uma transmissão de 10 minutos
via satélite de Bagdá custa 1.000 li-
bras; roupas protetoras consomem
3.000 libras por cabeça. Alugar um
veículo com tração nas quatro rodas
no Kuait (os contratos são de seis
meses) custa 12.000 libras.

Pelo menos a BBC, diferentemen-
te de suas concorrentes comerciais,
não precisa se preocupar com recei-
ta publicitária. A guerra não é boa
para anunciantes que, como regra,
eles não querem ver suas marcas as-
sociadas ao conflito. Na guerra, ao
que tudo indica, todos perdem. (Tra-
dução de Celso Pacíornik)
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