
De comentarista a comentado
O novo ministro da Comunicação Social do governo federal fala (e dá o que falar)
sobre a TV pública e a relação do governo com a mídia.

A
chegada do jornalista
Franklin Martins ao
governo federal, na
posição de ministro da
Comunicação Social,

trouxe à tona debates importantes
sobre a relação do governo com a
mídia e as agências de publicidade.

Ajudou também a aquecer o
debate sobre a criação da rede
pública de TV, que já vinha sendo
trabalhada pelo Ministério da
Cultura, e anunciada pelo ministro
Hélio Costa (Comunicações), sem que
se tivesse ainda muita idéia de como
será esta televisão.

Nesta entrevista exclusiva,
concedida em Brasília, Martins, que
deixou de molho uma carreira bem-
sucedida como comentarista político,
explica com clareza e uma segurança
surpreendente para alguém há tão
pouco tempo no cargo, alguns
aspectos importantes desta nova
proposta de televisão pública, sem
medo de expor as questões ainda não
definidas. E deixa claro que o governo
pretende ser transparente na relação
com a midia, seja através de seus
investimentos em publicidade, seja
em sua estratégia de comunicação.

Tela Viva - Como a Secom atua
na área de comunicações, liberando
recursos e produzindo conteúdo, o
senhor avalia que exista alguma
distorção ou concentração no
mercado de comunicações que
precise ser corrigida com a
intervenção do Estado?

FM - A pergunta dá a impressão
que caberia ao estado determinar o
tamanho que cada grupo deve ter. Eu
acho que é preciso ter certas
molduras gerais, mas quem define o
tamanho de cada grupo na sociedade

é a sociedade, não é o Estado.

O senhor considera o mercado de
comunicações concentrado?

É evidente que ele tem uma
concentração, mas nos últimos anos,esta
concentração está aumentando ou
diminuindo? Eu acho que está se
desconcentrando. Observando, por
exemplo, o mercado de televisão aberta. Eu
acho que há 20 anos era um mercado mais
concentrado. Hoje há uma disputa maior,
com novos atores. E isso de forma alguma
é fruto de uma ação de governo. É
resultado de uma tendência à pluralidade
da sociedade brasileira que está se
tornando mais heterogênea, mais

diversificada, e por isso é muito difícil
ter uma programação de televisão
que atinja as classes de A a E durante
muito tempo. Há uma tendência para
a existência de emissoras focadas nas
áreas A e B e outras nas áreas D e E.

Sem mencionar as novas
tecnologias...

Novas tecnologias que promovem
necessariamente um aumento da
competição.Já em relação à mídia
impressa, o cenário é um pouco
diferente, pois passou por um processo
de concentração nos últimos 30 a 40
anos. Quando eu era garoto no Rio de
Janeiro, existia m seguramente uns 20
jornais diários. Hoje há apenas quatro
ou cinco. Isso significa que a indústria
de informação se tornou tão pesada,
com custos tão elevados que uma
tiragem de 30 a 40 mil exemplares não
é suficiente para manter um órgão.
Então,jornais como Última Hora, Diário
de Notícias, Diário Carioca, Diário da
Noite, Correio da Manhã, Luta
Democrática, A Notícia... tudo isso foi
desaparecendo porque não se
mantém mais. Então nas grandes
cidades ficaram apenas os jornalões e
o surgimento de uma imprensa de
caráter popular, que é um fenômeno
recente, que a meu ver está muito
ligado ao crescimento da classe C, mas
de um modo geral pertencente aos
mesmos grupos que tem ojornalão
dirigido para a classe A/B. Sem
dúvida, existe um processo de
concentração na mídia impressa.
A circulação dos grandes jornais no
Brasil caiu ou está estagnada. Em
compensação em todas as grandes
capitais surgiram um ou dois jornais
populares a preço de centavos.
Há um processo de concentração
e re-acomodação.



No primeiro mandado do
presidente Lula, o ministro Gushiken
reorganizou as verbas publicitárias
de maneira a distribui-las de acordo
com a audiência do veículo. É a
mídia técnica. Com a entrada de
uma rede pública, que não disputa
mercado, mas disputa audiência, a
mídia técnica vai continuar?

Sob o ponto de vista da mídia
(publicidade) do governo, o critério
para alocação de mídia é técnico.
Isso significa que a grosso modo,
cada jornal ou grande rede tem uma
participação compatível com a sua
participação na audiência, evitando
um processo natural de
concentração que o mercado impõe,
o famoso BV, que acaba sendo um
instrumento para fazer com as
agências concentrem a publicidade
nos principais órgãos e produzindo

forte. Por exemplo, uma campanha para
convocar a população para controlar o
processo de execução do PAC.Trata-se de
uma questão nitidamente regional.

A coordenação destas campanhas
segue centralizada?

Depende. A maioria dos ministérios
tem verbas de publicidade. Saúde e
Educação, por exemplo, têm grandes
verbas, os demais tem pequenas verbas. A
Secom.em princípio,fará uma supervisão,
poderá discutir as campanhas. Mas a
iniciativa deverá ser dos próprios
ministérios. A Secom funciona como um
certo guarda-chuva, mas não é ela que
toca o processo.

E as estatais?
Pois é, 90% das chamadas verbas de

publicidade do governo são das estatais.
Não são do governo. São empresas que

'NÃO CABE AO GOVERNO ESTAR PLANTANDO,
REGANDO OU COLHENDO ÓRGÃOS E AO

MESMO TEMPO CRIANDO PROBLEMAS PARA
OUTROS ÓRGÃOS/'

distorções que levam a um
determinado órgão ter uma
participação na verba publicitária
em geral acima de sua audiência
real. Ao mesmo tempo, o governo
procura estimular a competição.

Há uma preocupação de
fortalecer grupos independentes
ou alternativos?

Não cabe ao governo estar
plantando, regando ou colhendo
órgãos e ao mesmo tempo criando
problemas para outros órgãos. O que
o governo precisa fazer com sua
publicidade é se comunicar.Tem que
utilizar isso sob critérios técnicos. Ao
mesmo tempo há uma definição do
governo de procurar regionalizar sua
publicidade, o que faz com que a
publicidade do governo chegue em
órgãos que nunca viram aquilo. Isso
se dá porque a comunicação regional
provou que para determinado tipo de
campanha tem um efeito muito mais

disputam o mercado. O Ouro Card do
Banco do Brasil tem que disputar com os
demais cartões. A Secom não fica dizendo
o que é que eles têm que fazer. É apenas
uma supervisão para que sejam mantidos
os princípios básicos.Trata-se de uma
disputa de mercado.

Incluindo os patrocínios
institucionais?

Incluindo tudo, o patrocínio do vôlei, do
basquete etc. Filmes, por exemplo é
sempre por edital. Não há o que mudar. Só
se você encontrar alguma coisa que não se
justifique, mas tem que ser razoável. Há
pouco tem pó, a Petrobrás, por meio da
Liguigás, que está entrando no mercado
do Rio de Janeiro, trouxe a proposta de
patrocínio do Botafogo.Tudo bem. Foi
aprovado porque tinha um valor
compatível com o tamanho da torcida do
Botafogo, comparado com a do
Flamengo... Como flamenguista doente,
jamais na minha vida imaginei aprovar
alguma coisa que ajudasse o Botafogo, de

modo que isso é uma prova do nosso
espírito republicano...Com um
enorme peso no coração, eu fechei os
olhos e deixei pra lá...

Como é que a sociedade vai
acompanhar este processo de
forma a que tudo seja
transparente?

Na parte de cultura, exceto em
coisas muito pequenas, é tudo por
edital.Tem uma comissão quejulga.
É claro que sempre pode aparecer
alguém que contesta:"acho que
houve...(algum problema)" mas faz
parte do processo de licitação.

A discussão é que como são as
diretorias de marketing das
empresas que decidem sobre as
verbas, vão investir no que acham
que vai dar melhor resultado para a
empresa, e esse ponto de vista não
combina com os interessados que
não foram contemplados...

Na área de cinema essa crítica não
procede. Dizer que o filme escolhido
foi o que dará melhor resultado para a
empresa... não.Tem certas coisas
gerais e certos critérios.

Um outro elemento que
gostaríamos de comentar é a
introdução da rede pública
como mais uma variável no
mercado de comunicação para
corrigir ou não alguma distorção.
Se o governo está querendo isso,
é porque vê alguma coisa que
precisa ser corrigida. Imagina-se
que esteja relacionado à questão
do conteúdo...

A avaliação que se tem é a
seguinte: é necessária uma rede
pública de televisão forte no Brasil.
Está previsto na Constituição.
Existem uma série de tevês públicas,
mas não chegaram a formar uma
rede que consolide uma
programação, um público,que
atraia, que exista nacionalmente, e
que em função disso seja de fato
um instrumento de qualificação da
televisão no Brasil. É um
arquipélago. São ilhotas separadas,



muitas vezes tocadas com a maior
abnegação por algumas pessoas,
em empresas geralmente
sucateadas, com raríssimas
exceções, mas que formaram uma
cultura de TV pública no Brasil, o
que é uma coisa importante.
O Fórum Nacional de TV Pública é
um exemplo disso, pois a área tem o
que dizer, está dizendo e tem como
contribuir. A decisão do governo
federal de constituir essa rede tem a
ver com o momento. Se não
construir agora, na passagem para a
TV digital, não constrói mais. E aí
nós teremos o modelo onde não
existirá a TV pública. A idéia é partir
do que já existe, com o menor gasto
possível, constituir a TV pública a
partir de um núcleo formado pelas
tevês e instituições ligadas ao
governo central, mas que vai tentar
construir uma rede agregando as
tevês educativas, culturais,
universitárias que existem no Brasil.
Agregando em torno da construção
da programação comum, e ao
mesmo tempo agregando através
de um processo de requalificação e
reequipamento dessas emissoras.

Como isso funcionaria?
Chegaríamos a uma emissora de

um determinado Estado e faríamos
uma parceria com ela de modo que a
empresa tivesse acesso a recursos
que permitiriam que ela se
reequipassejá entrando na fase
digital. Mas como contrapartida ela
teria que migrar para o sistema
público, porque muitas dessas
emissoras não têm controle público.
Quem manda é o governador, o
palácio, o reitor, etc. A idéia é ir
construindo isso, agregando o que já
existe em um processo que
certamente será muito complexo
porque estas emissoras são muito
variadas. Uma coisa é a TV Cultura de
São Paulo, que tem uma tradição de
TV pública consolidada. Com
problemas e com críticas, mas
consolidada. Outra coisa é a TV
de um Estado que tem um
orçamento de R$ 130 mil.

"A DECISÃO DO GOVERNO
FEDERAL DE CONSTITUIR

ESSA REDE TEM A VER
COM O MOMENTO. SE

NÃO CONSTRUIR
AGORA, N A PASSAGEM

PARA A TV DIGITAL, NÃO
CONSTRÓI MAIS/'

Vocês conseguiram mapear o
tamanho desse arquipélago?

São vinte e poucas tevês. A maioria
delas integradas na Abepec (associação
das TV educativas). Há algumas tevês
universitárias que também são públicas,
mas não estão na Abepec e que poderão
participar. Estar na Abepec não é o critério
para participar. No fundo será uma decisão
de cada emissora.

É um modelo parecido com o das
redes privadas, com uma cabeça de rede
que oferece uma programação com
determinado número de horas e as
afiliadas que incluem produção local?

Não. Eu não acho que o modelo seja
exatamente como o da TV comercial por
não ser de cima para baixo.Vai haver
interação. Em primeiro lugar vamos partir
de alguma coisa, mas haverá produção de
muitos lugares. E não apenas na hora do

jornalismo local, como é de um modo
geral na rede. Serão programas que
podem ser feitos de forma conjunta
com mais flexibilidade. Quando se
marcha para uma grade única com
espaços ou janelas determinados para
a produção local, espaços para
produção independente ou
produções conjuntas entre as diversas
emissoras, é preciso ter uma espinha
dorsal. Ou então não será televisão.

Se o governo está tentando
resolver esse problema da
produção independente, da
produção regional, alternativa,
pode-se supor que ao encomendar
este projeto, o diagnóstico do
presidente Lula tenha sido...

Há muitas coisas que deveriam
existir na TV e que não há. Por
exemplo: há pouquíssimos programas
de música na nossa televisão. E a
música é uma manifestação fortíssima
de nossa cultura. São poucos os
programas que mostram choro,
modinhas, música do Nordeste,
música sertaneja. Devíamos ter isso.
São poucas as exibições de filmes
brasileiros. Quando aparece, é uma
raridade. Faltam documentários sobre
o Brasil. Há algumas reportagens, mas
é muito pouco. E mais que isso.



O debate dos grandes temas
nacionais, são pouquíssimos os
programas que tratam disso.
Qualquer coisa: etanol. Na outra
semana, reservas indígenas. Uma
outra coisa que eu cito sempre: não
há um programa sobre a África no
Brasil. É inacreditável, pois 30% da
nossa população veio da África e nós
vivemos de costas para a África.
Nenhuma rede de televisão do Brasil
tem um correspondente na África.
Isso acontece porque a lógica do
mercado não exige isso. Apenas
reproduz o esquema anterior. Mas,
não tenha dúvida: se a rede de TV
pública colocar correspondente na
África, em algum tempo, as redes
privadas estarão entendendo que isso
é bom, porque vai ajudar a formar um
telespectador mais crítico, mais
exigente e mais plural. Ou seja, nossa
avaliação é que existe muita coisa que
deveria estar na TV, pois somos um
povo televisivo em que o espaço
público da tevê é fundamental na
formação das percepções nacionais.

Nessa formatação da televisão
há uma série de problemas, mas há
dois centrais que se não forem
resolvidos, não será possível dar
perenidade ao projeto: o primeiro é
o financiamento. O outro problema
é a gestão independente, ou seja, a
garantia de não ficar ao sabor do
governante de plantão. Como é que
isso está sendo pensado?

Eu diria que há mais um problema
do qual eu já falei que é o modelo de
rede. Em relação ao modelo de gestão
eu acho que é preciso caminhar para
algo em que, embora seja o governo a
indicar a direção da rede, devem
existir mecanismos de gestão que
garantam que não é o governo a
decidir sobre o dia-a-dia. Aí existem
modelos variados, mas todos eles têm
alguma coisa que garanta que a
condução da tevê pública, em última
instância, está em algo que tem
autonomia em relação ao governo,
uma certa independência, mandato,
não pode ser substituído... Por
exemplo, a TV Cultura tem um

modelo, com 45 conselheiros, que até eu
acho um exagero, com metade do governo
e metade da sociedade. Aliás, eu não sei se
essa divisão paritária é a mais adequada.
Talvez seja bom ter um pouco menos
de governo. Na BBC é menos governo
e mais sociedade.Tem que ser um
modelo com controle público.
E isso vale não apenas para o Governo
Federal, vai ter que valer para as emissoras
estaduais... não pode ser o palácio do
governador que mande nela.

Como será reproduzido esse modelo
nas afiliadas?

Qual é a forma de reproduzir isso?
Deve haver um estrutura central que atraia
e ajude a fazer essa conversão. Isso é um
pouco a programação, é um pouco o
movimento de TV pública e é também o
movimento de equipar esta emissora.
Evidentemente que só entra num
programa do tipo TV pública para equipar
a tevê quem estiver praticando um modelo
de gestão pública.Quem quiser adotar um
outro modelo é livre, mas aí é por conta
dele.

O que fazer com a montanha de
televisões que estão na mão de políticos
e de fundações privadas?

Acho isso um problemão. Deveria haver
um órgão competente para fiscalizar isso.
Eu não vou me meter nessa seara. Mas
pode haver algumas destas tevês que
queiram migrar também para a nova rede.

Mas elas recebem sinal da TVE e da
TV Cultura.

Algumas recebem, outras não...

Há educativas que até transmitem
sinal das tevês comerciais...

Se estas empresas quiserem
retransmitirosinal da TV pública, tudo
bem, mas para entrar em um programa de
reequipar a televisão vai ter que migrar
para outra forma. Acho difícil que alguém
que tenha um viés comercial não vá topar.

O embrião disso será a Radiobrás?
Será basicamente a Radiobrás e a TVE,

com a fusão da TVE Rio com a TVE do
Maranhão. A Radiobrás deve continuar
prestando serviços de comunicação para o

governo. Mas aí é uma divisão de
prestação de serviços e ela será
remunerada por isso. Da mesma
forma que a TVE presta serviço para
o Ministério da Educação com
os telecursos etc.

E o financiamento?
Esta é uma discussão que também

não está fechada, mas algumas
questões devem ser previstas.
Primeiro: dotação orçamentária. Será
uma forma.Segundo: prestação de
serviços. Por exemplo, o Senai pode
pedir um serviço determinado.

Mas aí, como prestadora de
serviço, não vai competir com as
produtoras privadas?

Tudo bem, e qual é o problema?
O problema da TV Pública não é que
ela não pode entrar onde está a
iniciativa privada. Ela fará uma TV de
caráter público. De um modo geral
deverá ser uma prestação de serviços
contratada por órgãos de governo. Mas
eu não sou fechado em relação a isso.

E a terceira fonte de
financiamento, qual seria?

Patrocínio, é lógico. Eu sou contra
propaganda porque ela introduz a
lógica comercial de fazer o apelo
emocional e depois colocar o teu
programa a serviço daquilo, captar em
função disso. O que vale é o apoio, a
associação de imagem. Por exemplo:
eu falava do programa da África. A
Petrobrás ou a Odebrechet,que são
grandes empresas brasileiras que
atuam na África, podem querer
associar sua imagem a um programa
deste tipo. E outra coisa são as
doações, apesar de não existir no Brasil
este tipo de cultura, ao contrário dos
Estados Unidos. E finalmente, acho
que deve ser discutida a possibilidade
de utilizar alguns fundos, tipo Fust
(Fundo de Unversalização das
Telecomunicações), ou coisa parecida.

Como o Fistel, que tem uma
parte que vai para a Ancine.

É, o Fistel e mesmo o Fust, por
que não?



E outros fundos, em que as
emissoras comerciais contribuam?

Essa discussão sobre o ponto
de vista teórico deve ser levantada,
mas não acho que exista espaço
político para isso. Não é por aí que
vamos começar esta discussão.
O que estou querendo dizer é que
não há uma definição sobre isso.
O que existe é a concepção de que
há um leque que começa com o
orçamento e tem outras opções.

E como é que vocês pretendem
encaminhar formalmente este
projeto? Como testar esses
modelos? Será encaminhado ao
Congresso para que seja discutido,
ou não precisa?

Isso não está definido. Mas de
qualquer forma haverá uma
discussão muito forte com o
Congresso sobre o assunto.

Até porque o conceito de TV
pública não existe na legislação
infra-constitucional....

Mas existem interpretações de
que não é preciso nenhuma lei no
Congresso. Isso pode ser feito por
decreto. Eu não acho isso
politicamente conveniente. Seria
preciso fazer uma discussão com o
Congresso, mas sem paralisar o
processo de construção da República.
É uma questão de interpretação em
que eu não gostaria de tomar posição.

Mas há um problema intrínseco
do setor de telecomunicações, do
ponto de vista do Estado, que é a
fragmentação de órgãos. Tem o
Ministério das Comunicações
cuidando de uma série de assuntos,
especialmente as outorgas; o
Ministério da Cultura cuidando de
outros aspectos; o Ministério da
Justiça com a classificação
indicativa e também a Secom com
suas incumbências, além da Anatel
e da Ancine. A coordenação de tudo
isso vai ficar a cargo de quem?

A coordenação em última
instância é do presidente da
República. O Ministério das

"DEVEM EXISTIR
MECANISMOS DE

GESTÃO QUE
GARANTAM QUE

NÃO É O GOVERNO
A DECIDIR SOBRE O

DIA-A-DIA."

Comunicações não vai coordenar este tipo
de atividade, embora tenha que participar
de uma discussão destas.Tanto o governo
quanto a sociedade terão que discutir e
rediscutir, repactuar toda esta questão.
Aliás, a convergência de mídia impõe uma
rediscussão disso aí.Vai continuar no
modelo atual? O que vai mudar? Como é
que vai combinar a produção com a
disseminação de conteúdo. São discussões
atuais. Existem hoje na Câmara três
projetos sobre o assunto: o do deputado
Paulo Bornhausen, que pretende abrir para
que as teles possam produzir conteúdo;
tem o projeto do deputado Nelson
Marquezelli,que pretende manter fechada
esta possibilidade; e o projeto dos
deputados Walter Pinheiro e Paulo Teixeira

fazendo uma mediação sobre o
assunto. Isso é sintoma de que a
discussão está aberta e que vai ter
que ocorrer.

Você tem uma opinião pessoal
sobre isso?

É um assunto que ainda vai
render. Não está maduro. Há o
problema de garantir conteúdo
nacional na produção e isso é crucial,
e ao mesmo tempo há uma revolução
tecnológica que tende a atropelar
isso. Não há dúvida que será
necessário rediscutir a legislação
atual. De qualquer forma eu acho que
temos que garantir o conteúdo
nacional. A forma de garantir isso é
que é minha dúvida. Não faz sentido
um jornalismo produzido em Miami,
como aliás, já tivemos.

Vocês já estão projetando rádio
e Internet também nesse modelo?

Isso é algo que terá que ser
discutido.

Uma experiência das agências
que é muito positiva é
semanalmente chamar a imprensa
especializada para um breefing
sobre os temas da semana. Não
seria uma boa idéia fazer isso em
todos os órgãos do governo?

Este é realmente um dos
problemas que nós temos. Cada
comunicação dos órgãos de governo
é diferente.Teoricamente a Secom
deveria fazer esta coordenação e sua
qualificação. Na verdade a Secom
ficou reduzida a cuidar de
propaganda. Eu estou montando uma
equipe para fazer um seminário em
junho, e depois fazer um outro em
dois meses para começar a discutir
isso, para fazer com que todos
joguem no mesmo time e não cada
um para um lado.Temos que discutir
"N"questões, desde os sites, pois cada
um tem uma filosofia, até atitudes
diante da imprensa: uns são mais
defensivos, outros são mais proativos .
A maioria não tem nenhum plano de
crise: estoura uma crise em uma área
e eles ficam perdidos.

ecarvalho
Text Box
Fonte: Tela Viva, ano 16, n. 171, p. 44-48, maio. 2007.




