
Noventa e seis horas antes 
do Natal, em 20 de dezembro de 
2002, os grupos de mídia recebe-
ram o presente que vinham pe-
dindo a Papai Noel: a aprovação 
da Lei no 10.061 que, entre ou-
tras medidas, passou a permitir 
até 30% de investimento estran-
geiro nas empresas de comuni-
cação brasileiras. A ansiedade do 
setor pelo “presente” concedido 
no apagar das luzes do governo 
de Fernando Henrique Cardoso 
era justificada: as empresas de 
mídia viviam uma crise de liqui-
dez causada pelo endividamento 
em moeda estrangeira contraído 
nos anos de paridade entre o real 
o dólar e agravado pela escalada 
do câmbio combinada à retração 
no mercado anunciante do perío-
do pós-11 de setembro. Neste 
cenário árido, a possibilidade de 
atrair investimentos internacio-
nais surgia como uma panacéia 
capaz de curar a falta de liquidez, 

Cinco anos (quase) em branco
Desde a aprovação da lei que permite até 30% de capital estrangeiro 
nas empresas de comunicação, pouco mudou no setor
Andréa Ciaffone

“A emenda ao artigo 222 da 
Constituição, de fato, foi muito 
aguardada pelos principais gru-
pos de comunicação do País. 
Era mais um passo adiante para 
modernizar a indústria da mídia”, 
afirma Douglas Duran, vice-pre-
sidente de finanças e controle 
do Grupo Abril, protagonista do 
maior negócio ocorrido graças à 
lei. Em julho de 2004, o fundo de 
investimentos norte-americano 
Capital International fez um apor-
te equivalente a 13,8% do capital 
do grupo controlado pela família 
Civita. “A mensagem na época 
era muito clara: o dinheiro seria 
utilizado em sua totalidade no aba-
timento de dívidas”, afirma Duran. 
A busca por recursos fez com que 
o Grupo ensaiasse um IPO, que 
não ocorreu porque em maio de 
2006 houve um segundo movi-
mento: a sociedade com o grupo 
sul-africano Naspers, que adquiriu 
30% do capital da Abril, no limite 

constitucional. Esses 30% eram 
provenientes dos 13,8% do Capital 
International; os outros 16,2%, da 
Abril. “A eficiência da gestão fez 
com que o capital do Grupo Abril 
se valorizasse em mais de 100% 
em pouco menos de dois anos”, 
assinala Duran. Além destas duas 
parcerias, em outubro de 2007 a 
Abril celebrou uma outra, desta 
vez com a Telefônica, envolvendo 
a TVA — mas a transação segue 
os preceitos de outra legislação, 
a Lei do Cabo, que prevê a par-
ticipação do capital estrangeiro 
em até 49%.

Maurizio Mauro, hoje sócio da 
TTLM Gestão e Participações, foi 
o executivo que em 2004, então 
na Abril, conduziu o processo 
de venda de participação para 
a Capital International. Neste 
“aniversário” da lei, Mauro é crí-
tico: “Se a função era servir como 
válvula de escape em uma época 
de dificuldades, está claro que 

Célio Santos: empresas optaram por reorganizações internas

e o setor lutou pela lei. 
Cinco anos depois, entretan-

to, a avaliação geral é de que a 
realidade mudou e as expec-
tativas em relação à lei não se 
confirmaram completamente. 

Nesse período, apenas dois apor-
tes ocorreram: 10% no diário O 
Lance! e 30% no Grupo Abril. 
Diante de tão poucos exemplos, 
fica a dúvida: seriam as empresas 
brasileiras pouco atraentes? 
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Segundo o diretor de gestão 
corporativa das Organizações 
Globo, Jorge Nóbrega, as em-
presas de mídia brasileiras serão 
atrativas para o investidor inter-
nacional na medida em que se 
mostrem saudáveis e criativas.

Meio &Mensagem — As empresas 
de comunicação brasileiras são 
pouco atrativas para o capital 
estrangeiro?
Jorge Nóbrega — Não. No entanto, 
a atração de um sócio estrangeiro 
ou a abertura de capital requer 
algumas condições prévias. É 
preciso que a empresa seja de 
capital aberto e permita uma 
certa liquidez para a participação 
estrangeira, que haja governan-
ça empresarial adequada, com 
regras claras de gestão, com 
problemas sucessórios resolvidos 
e clareza na propriedade, que a 
empresa tenha projetos de ex-
pansão claros, capazes de atrair 
um parceiro financeiro ou estra-
tégico e que haja ampla transpa-
rência de seus resultados e de 
sua operação para o mercado. Por 
último, que haja uma aceitação 
dos controladores da empresa em 
perseguir objetivos financeiros de 
curto prazo, trimestrais, que é um 
horizonte bastante limitado no 
mercado de mídia, que tem uma 
perspectiva mais ampla. Nós, na 
Globo, cumprimos todas essas 
condições — tanto que vendemos 
bonds perpétuos no mercado 
internacional, com enorme acei-
tação. Mas, como não achamos 
a última condição — que exige 
resultados de curto prazo — ade-
quada para nós, preferimos não 
buscar nenhum sócio. Acredito 
que o mesmo tenha acontecido 
com algumas outras empresas de 
mídia brasileiras.

Para Globo, falta regulamentar internet

Jorge Nóbrega: risco de as teles engolirem empresas nacionais de conteúdo

ela não foi capaz de surtir efeitos 
objetivos para o mercado. As 
empresas tiveram de solucionar 
seus problemas por sua própria 
conta e os aportes que ocorre-
ram chegaram depois que o pior 
já havia sido superado”.

Reorganização
O diretor-superintendente 

do Grupo O Estado de S. Pau-
lo, Célio Santos, aponta outro 
aspecto negativo da “solução” 
proposta pela lei.  “A limitação a 
30% do capital total faz com que 
o investidor tenha sempre parti-
cipação minoritária, o que alija 
aqueles com foco estratégico, que 
queiram manter o seu dinheiro 
em uma empresa por um prazo 
maior porque acreditam no seu 
potencial”, argumenta Santos. “Já 
o investidor de capital clássico, 
pensa globalmente e avalia com 
cuidado porque tem de sobre-
pujar o custo-país, o risco-país, 
a gestão macroeconômica, além 

do risco do setor e da empresa, e 
quer lucro a curto prazo”, expli-
ca Santos. Ele chama a atenção 
para o fato de que, devido à 
desvalorização das empresas na 
época, 30% não representavam 
capital suficiente para resolver 
os problemas. “Foi por isso que 
as empresas optaram por fazer 
reorganizações internas, o que 
propiciou a adoção de modelos 
de governança mais modernos”, 
diz Santos. O Grupo Estado, por 
exemplo, foi o protagonista de 
uma das mais completas e bem-
sucedidas reestruturações do 
setor. O processo culminou com 
o equacionamento das dívidas e 
a saída da família Mesquita do 
comando da operação.

Walter Ceneviva, vice-presi-
dente executivo da Band, concor-
da que 30% é pouco, mas tem uma 
avaliação mais amena do impacto 
da lei de 2002. “A mudança de le-
gislação viabilizou algumas transa-
ções e mostrou que o mercado de 

mídia brasileiro é elegível para o 
capital estrangeiro”, observa. “Não 
considero que o fato de não poder 
intervir na administração seja um 
fator de desestímulo ao investidor, 
porque estabelecer parcerias e 
alianças é comum neste setor e 
outros países também impõem 
limitações ao capital estrangeiro. 
A desnacionalização da mídia é 
perniciosa”, afirma.

Lei desatualizada
Uma das parcerias possibilita-

das pela lei ocorreu no diário es-
portivo Lance. “Fomos o primeiro 
caso de investimento estrangeiro 
dentro da lei nova com a venda 
de 10% das ações para o grupo 
Sol 90, em 2004”, afirma o presi-
dente do Lance, Walter de Matos. 
De origem catalã, o Sol 90 tem 
participações em diversos jornais 
espanhóis e de outros países. “A 
lei de 2002 é anacrônica. O espí-
rito foi proteger o conteúdo de 
influências estrangeiras — como 

se o controle da propriedade fosse 
capaz de proteger a soberania da 
imprensa”, argumenta Matos, lem-
brando que a idéia de limitação 
surgiu para um tempo quando não 
havia mídia via satélite. 

“Só para se ter uma idéia 
da desatualização do conceito 
de limitação, basta contabilizar 
que o Brasil tem cerca de 40 
milhões internautas e talvez, 
dependendo do fator multi-
plicador de leitores por cópia, 
uns 25 milhões de pessoas que 
lêem jornais. Assim, enquanto 
a lei regula fortemente jornais, 
revistas e TV, não há regula-
mentação sobre a internet, que 
pode ter até 100% do seu capital 
de origem estrangeira, e que 
tem grande impacto em termos 

de distribuição de conteúdo na 
rotina do brasileiro”, diz Matos. 
“As novas tecnologias e hábitos 
de consumo de informação dei-
xaram a lei defasada.” 

Alexandre Raposo, presidente 
da Rede Record, também ques-
tiona os limites em face da nova 
dinâmica da comunicação. “A in-
ternet e a telefonia não têm limites 
para o investimento estrangeiro e 
já existe transmissão de TV pela 
internet. Isso causa uma distorção 
no mercado tornando uns muito 
mais atraentes que outros para o 
investidor”, completa. 

Ceneviva, da Band, sublinha 
que, no Brasil, a TV aberta e o rá-
dio ainda são os principais meios 
de informação e entretenimento 
para a população.

M&M — A TV por assinatura e a inter-
net estão em vantagens competiti-
vas em atração de investimento?
Nóbrega — Hoje ainda não, pois 
esse mercado é ainda incipiente no 
Brasil, mas no futuro isso poderá 
acontecer. Ainda há limites para 
participação de estrangeiros em 
TV por assinatura na legislação. 
Mas a tendência é que a infra-es-
trutura de distribuição seja total-
mente liberada para estrangeiros, 
a exemplo do que já ocorreu na 
telefonia. O Brasil é uma exceção 
quanto à propriedade das empre-
sas de telefonia e distribuição. Em 
quase todo o mundo, essas em-
presas precisam ter a maior parte 
do seu capital nacional. No Brasil, 
a privatização que ocorreu no go-
verno Fernando Henrique tornou 
essa limitação letra morta. Nesse 
cenário, as empresas produtoras 
ou programadoras de conteúdo 
nacional, que vivem basicamente 
da venda de seus produtos e de pu-
blicidade, precisam efetivamente 
exercer a responsabilidade edito-
rial e cultural sobre seus produtos 
e manter o valor de sua atividade. 
É muito importante evitar que as 
gigantes das telecomunicações 
venham a engolir ou sufocar os 

produtores e programadores de 
conteúdos nacionais.

M&M —  Considerando que há 
vários novos players no setor, não 
seria o caso de rediscutir as regras 
para investimento em mídia?
Nóbrega — Há já vários projetos 
de lei em discussão tratando 
da regulamentação dos conte-
údos audiovisuais vendidos em 
diferentes plataformas. Até o 
momento, isso era regulado por 
tecnologia: cabo, satélite, MMDS. 
A idéia é, em geral, regular o 
serviço, independentemente da 
plataforma tecnológica, incluin-
do as que usam o IPTV e dando 
uma certa organização à situação 
atual, o que será benéfico para 
todos. Mas a internet aberta ainda 
está fora dessas discussões nesse 
momento. Creio que não estamos 
ainda maduros para esse debate. 
O pêndulo da pretensa liberdade 
na web avançou muito para um 
lado só, e o que se vê de novo é a 
concentração acelerada do setor 
em algumas megaempresas. A 
regulamentação da internet deve 
deixar de ser um tabu e surgir 
como uma próxima prioridade a 
ser atacada.

Walter Ceneviva: desnacionalização da mídia é perniciosa

Fo
to

s:
  d

iv
ul

ga
çã

o

Anúncio

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 29, n. 1289, 17 dez. 2007. Mídia, p. 36-37.


