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Motivo é a proposta de financiamento à mídia, feita ao BNDES; mas esta não é a primeira vez que 
as emissoras deixam a associação  
 
O mais recente racha entre as empresas filiadas à Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e 
TV (Abert) teve como estopim a proposta de financiamento do setor feita ao BNDES. Depois do 
presidente da Record, Dennis Munhoz, renunciar à vice-presidência da Abert no último dia 20, 
esta semana foi a vez do presidente da Rede TV!, Amílcare Dallevo Júnior, abrir mão do mesmo 
cargo na associação. Ambos não concordam com a postura da Abert que, no final do ano passado, 
encaminhou ao BNDES, juntamente com as associações ANJ (jornais) e Aner (revistas), um 
pedido de crédito para o setor de mídia, no valor de R$ 5 bilhões.  
  
Em entrevista ao Meio & Mensagem no dia 20, os presidentes da Record e da Rede TV! disseram 
que as emissoras não foram consultadas a respeito da iniciativa. Ambos não concordam com a 
proposta, que consideram ter sido formulada especialmente para favorecer a concorrente Rede 
Globo, uma vez que a holding das Organizações Globo, a Globopar, tem dívidas estimadas em 
cerca de R$ 5,6 bilhões. Na opinião dos executivos, uma linha de crédito proveniente do capital 
público seria bem-vinda para fomentar investimentos nos negócios de mídia, e não para 
renegociar dívidas que, segundo Munhoz, são resultado de uma "má gestão". 
  
Este não foi o primeiro desentendimento entre as emissoras e a Abert. A Record ficou fora da 
assoc iação durante oito anos consecutivos, entre 1994 e 2002. Foi apenas em julho de 2002 que 
a emissora voltou a integrar a Abert. Nesse período, fundou e se filiou a outras duas entidades do 
segmento de TV: a Associação Brasileira de Empresas de Televisão (Abratel), criada em março de 
1999, e a União de Redes e Emissoras de Televisão (UneTV), fundada em março de 2002. Com o 
último racha, em função do pedido feito ao BNDES, a Record está disposta a fortalecer a Abratel, 
segundo Munhoz. 
  
Em comunicado enviado à Abert pela Rede TV!, ao qual M&M Online teve acesso, Dallevo informa 
ao presidente da associação, Paulo Machado de Carvalho Neto, a renúncia à vice-presidência da 
entidade e a retirada da Rede TV! do quadro de emissoras associadas. "Ao ingressar na ABERT, 
lhe comuniquei que só aceitaria o convite, caso não tivesse um papel apenas decorativo, e que a 
ABERT fosse realmente o fórum para a discussão livre, aberta e equânime dos problemas do 
setor", diz Dallevo. "O recente episódio do BNDES mostrou que os proje tos continuam a ser 
desenvolvidos às escuras e apresentados prontos no momento final, apenas com a finalidade de 
ganharem o cunho de projetos 'do setor' ". 
 
M&M on-line - acesso em 5/3/2004 
  
  
  
 


