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Pesquisadores do Instituto de Relações Públicas, uma organização baseada nos Estados Unidos, 
apontaram ontem o Brasil como um dos países em que a imprensa é mais resistente à publicação 
de matérias pagas, notícias veiculadas em troca de dinheiro sem que essa circunstância seja 
revelada ao público. O instituto analisou o problema em 66 países.  
 
Os pesquisadores avaliaram o desempenho de cada um em várias questões que julgam 
relacionadas com a corrupção da mídia e construíram um ranking a partir da pontuação obtida 
pelos países. Numa escala de 1 a 5, o Brasil tirou 3,25 e ficou em 14º lugar, empatado com a 
Hungria. A Finlândia aparece no topo do ranking e os Estados Unidos estão na quinta posição. A 
China ficou em último lugar no ranking.  
 
O levantamento não identifica casos objetivos de corrupção nem baseou-se em entrevistas que 
poderiam ajudar a medir a percepção do problema, como faz, por exemplo, a Transparência 
Internacional em seus relatórios sobre a corrupção no mundo. Em vez disso, o instituto avaliou 
critérios que podem afetar a confiabilidade da imprensa e torná-la mais vulnerável a tentativas de 
cooptação dos governos.  
 
Foram examinados fatores difíceis de medir objetivamente, como o grau de cidadania, o alcance 
das leis anticorrupção e a transparência dos governos, bem como variáveis objetivas, como 
índices de analfabetismo, a existência de códigos de ética profissionais, o grau de liberdade de 
imprensa e o nível de competição entre empresas jornalísticas.  
 
A escolha desses critérios favoreceu os países mais desenvolvidos. Muitas notas parecem 
arbitrárias, como o 4 que os Estados Unidos receberam no quesito liberdade de imprensa. O Brasil 
só não se saiu melhor no ranking porque suas leis anticorrupção foram consideradas pouco 
eficazes e o grau de competição do setor foi considerado pequeno.  
 
O levantamento ajuda a refletir sobre alguns dos fatores que podem influenciar o comportamento 
da imprensa, mas seus resultados são bastante discutíveis. Os autores da pesquisa são os 
primeiros a admitir que o trabalho tem limitações. Eles dizem que, em vez de uma medida 
objetiva do grau de corrupção na mídia, a idéia era oferecer um painel que indicasse as condições 
que tornam os jornais mais confiáveis e mais resistentes à corrupção.  
 
Há uma semana, o jornal "Folha de S. Paulo" mostrou que dezenas de jornais do Paraná 
receberam dinheiro para publicar notícias de interesse do governo do Estado, durante a gestão do 
ex-governador Jaime Lerner (PFL). A prática em geral foi considerada normal pelos jornais, 
embora seus leitores jamais tivessem sido avisados de que as matérias haviam sido pagas.  
 
Se os critérios adotados pelo instituto americano fossem aplicados isoladamente ao caso do 
Paraná, onde a escolaridade da população é maior do que a média nacional, dificilmente o índice 
proposto pelos pesquisadores sugeriria a existência de um ambiente tão tolerante com a 
corrupção da mídia como o revelado pela reportagem da "Folha".  
 
O relatório do instituto está em www.instituteforpr.com  
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