


e de acirramento da luta por audiência 
entre as redes de TV (já acossadas pela 
grande sombra das megacorporações 
internacionais de telecomunicação), 
cabe analisar os movimentos de pressão 
e ponderar os interesses empresariais 
que os movem. 

A gritaria da vez tem como pano de 
fundo a indignação com o programa de 
governo de Dilma Rousseff no que se 
refere à política de comunicações. 

Reinaldo Azevedo, colunista da 
Veja, demarcou o território com clareza 
ao reagir com a simpatia e a sutileza 
habituais: um post publicado em junho 
em seu blog (www.veja.abril.com.br/ 

blog/reinaldo) trazia como título "A 
proposta fascistoide do programa de 
governo de Dilma Rousseff para os 
meios de comunicação". O destempe
ro era dirigido ao subitem " i " do tópico 
45, um dos 79 listados nas 23 páginas 
do programa de governo da candidata 
petista, sob o capítulo "Acesso à comu
nicação, socialização dos bens culturais, 
valorização da produção cultural e 
estímulo ao debate de ideias": 

i) medidas que promovam a de
mocratização da comunicação social 
no país, em particular aquelas voltadas 
para combater o monopólio dos meios 
eletrônicos de informação, cultura e 
entretenimento. Para isso, deve-se levar 
em conta as resoluções aprovadas pela 
1ª. Confecom, promovida por iniciativa 
do governo federal, e que prevêem, en
tre outras medidas, o estabelecimento 
de um novo parâmetro legal para as 
telecomunicações no país; a reativação 
do Conselho Nacional de Comunicação 
Social; o fim da propriedade cruzada; 
exigência de uma porcentagem de 
produção regional, de acordo com 
a Constituição Federal; proibição da 
sublocação de emissoras e horários; e 
direito de resposta coletivo. 

Diante da reação negativa e imedia
ta da velha mídia, a candidata se curva
ria. Não só suprimiria o item de suas 
diretrizes, mas desautorizaria trechos 
do documento, afirmando ter rubricado 
sem ler. Dilma atribuiria o "deslize" a 
uma confusão dos coordenadores da 
campanha na hora de imprimir o texto 
e afirmaria que não tem compromisso 
com os termos do original, aprovado 
no 4o Congresso do PT, em fevereiro. 

Cinco horas após entregarem o 
programa de governo ao Tribunal Su
perior Eleitoral (TSE), seus emissários 
trocariam o texto por outra versão, 
sem o pomo da discórdia e com frases 
que amenizavam críticas mais incisi
vas ao governo Fernando Henrique 
Cardoso. 

José Serra deu o tom do embate 
ao travestir de programa de governo 
dois discursos em que encampa com 
veemência uma espécie de ode à de
mocracia — evocada 13 vezes nas 14 
páginas do documento que entregou 
ao T S E . O termo é mais mencionado 
do que qualquer outro tema-chave 
esperado em um suposto programa de 
governo. Veja a contagem que fizemos: 
"desenvolvimento" (9 vezes), "comér-

cio" (4), "agricultura" (3), "indústria" 
(2), "exportação" (0), "importação" 
(0), "justiça" (6), "educação" (6), 
"segurança"(5), "liberdade" (3), "igual
dade" (3), "renda" (2), "alimento" (2), 
"fome" (1, numa referência à "greve de 
fome") e "cultura" (1). 

Os discursos de Serra pela causa 
democrática não fazem uma única 
menção à comunicação, à internet, ao 
rádio ou à televisão. O posicionamento 
de Reinaldo Azevedo e afins seguia um 
rumo firmado em março, num seminá
rio promovido pelo Instituto Millenium 
— que conta com João Roberto Mari
nho, Roberto Civita, Eurípedes Alcân
tara e Pedro Bial como conselheiros. 
O evento teve lastro institucional da 
Abert (Associação Brasileira de Emis
soras de Rádio e Televisão), da A N E R 
(Associação Nacional de Editores de 
Revista), da ANJ (Associação Nacional 
de Jornais) e da Abap (Associação Bra-

Acusada de 
"fascismo", 
Dilma retirou de 
seu programa a 
proposta do PT 
sileira de Agências de Publicidade), que 
congregam os "donos do mercado" de 
comunicações. 

Entre menções ao chavismo e ao 
fechamento da emissora venezuelana 
R C T V (com seu presidente, Marcel 
Granier, como convidado de honra do 
evento), o seminário reuniria jornalistas 
como Azevedo e Arnaldo Jabor, com 
Hélio Costa em "contraponto", como 
representante do governo. 

A "academia" também daria sua co
laboração, como registrou a jornalista 
Bia Barbosa para a Agência Carta Maior 
(www.cartamaior.com.br). Denis Ro-
senfeld, filósofo e colunista d'0 Estado 
de São Paulo afirmaria que "o PT é um 
partido contra a liberdade de expres
são". Para ele, "o PT, por intermédio do 
cerceamento da liberdade de imprensa, 
propõe subverter a democracia pelos 
processos democráticos." 

Demétrio Magnoli, sociólogo e 
colunista da Folha de S.Paulo, engrossa 
o coro. "A ideia de controle social 
da mídia é oficial nos programas do 
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PT. O partido poderia ter se tornado 
social-democrata, mas decidiu que seu 
caminho seria de restauração stalinis-
ta. E não por acaso o centro desta 
restauração stalinista é o ataque verbal 
à liberdade de imprensa e expressão". 
Jabor seria especialmente claro em sua 
leitura do momento (e seus propósitos) 
a partir de então. "Eles [os petistas] 
acreditam que, se Dilma for eleita, o 
stalinismo será implantado no Brasil. 
Então tem que haver um trabalho a prio
ri contra isso, uma atitude de precaução 
dos meios de comunicação. Temos que 
ser ofensivos e agressivos. Não adianta 
reclamar depois", declarou. 

DEMOCRACIA A T l J O L A D A S 
Essa tem sido a tática dos grandes 

grupos de comunicação no jogo de 
forças com o governo Lula: escudar-se 
numa causa "maior" (a democracia sob 
risco) para defender (seus) interesses 
empresariais e estabelecer um campo 
de negociações em que o governo, 
reiteradamente, recue. 

A primeira tentativa do presidente 
petista de interceder na lógica vigente 
naufragaria, ainda no mandato inicial, 
no episódio em que tentaria posicionar 
a televisão sob a influência da agên
cia reguladora do cinema, a Ancine 
(que, nos planos iniciais, se tornaria 
Ancinav). 

A estratégia de regulamentação do 
audiovisual em sentido amplo, com uma 
taxação capaz de financiar ações com
pensatórias à concentração de poder 
das redes de radiodifusão, foi recebida 
a tijoladas com um discurso repetido 
em moto-perpétuo. Sob acusações de 
dirigismo, a operação encabeçada pela 
equipe de Gilberto Gi l no Ministério da 
Cultura seria desarticulada por ordem 
direta do presidente Lula. 

O projeto da Ancinav cutucou o 
dragão midiático com vara curta. E a 
situação se agravaria com a proposta 
de criação, à época, de um Conselho 
Federal de Jornalismo (CFJ). 

O título da reportagem de capa (de 
onze páginas e meia) de agosto de 2004 
da Veja dá o tom da receptividade: "A 
tentação totalitária — As investidas do 
governo do PT para vigiar e controlar a 
imprensa, a televisão e a cultura". 

A instituição do CFJ, vale lembrar, 
é uma bandeira histórica da Federação 
Nacional de Jornalistas (Fenaj). Em 
lugar de uma instância em defesa do 
exercício ético da profissão (como se 
dá no caso de médicos, psicólogos, 
engenheiros e tantos outros profissio
nais), os empresários de comunicação 
fazem campanha ferrenha pró-autor-
regulamentação — o "cada um com 
seus problemas" costumeiro, invocado 
quando convém. 

O bombardeio da grande mídia per
duraria na transição do primeiro para o 
segundo mandato. E recrudesceria no 
funil da campanha pela reeleição. 

Com blogs e sites como princi
pais aliados na contraofensiva que se 
seguiria, Lula contornaria os ataques 
sistemáticos e se reelegeria. Mas a lição 
seria bem digerida. E o presidente com
preenderia, então, que o enfrentamento 
direto só lhe traria problemas. 

Lula já pisava em ovos em busca 
de um ponto de equilíbrio. Para apla
car a fúria dos empresários do setor, 
empossara em julho de 2005 o senador 
Hélio Costa à frente do Ministério das 
Comunicações (MiniCom). Costa sem
pre foi visto (em certas instâncias do 
governo, inclusive) como alguém que 
precisaria ser monitorado, pelo risco 
de atuar "em favor dos interesses da 
Globo", emissora na qual foi repórter 
por longa data. 

CRACHÁ DA GLOBO 
Herdeiro do processo de definição 

do padrão de televisão digital, instituído 
por decreto presidencial em novembro 
de 2003, o ora candidato ao governo 
de Minas Gerais colocaria abaixo dois 
anos de estudos compartilhados por 22 
consórcios (e 79 empresas de tecnologia 
e universidades), sob coordenação do 
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento 
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Tecnológico das Telecomunicações, 
ou CPqD, que começou a se debruçar 
sobre o tema na década de 1980 e a 
partir de 1999 prestaria apoio direto 
a órgãos governamentais, incluindo a 
Anatei e o próprio MiniCom. 

Logo ao assumir, Costa anuncia a 
decisão de adotar o padrão japonês — 
antes mesmo de conhecer as pesquisas 
brasileiras ou as condições de negocia
ção internacionais. 

Motivo alegado na definição: a defe
sa de um patamar técnico superior, do 
ponto de vista da qualidade da imagem 
e do som. Motivo real, segundo os críti
cos do modelo: favorecer a manutenção 
do oligopólio das redes, ao privilegiar 
a alta definição em detrimento da mul-
tiprogramação. 

Costa esvaziaria o CPqD e retiraria 
verbas dos centros de pesquisa, rompe
ria o diálogo com o Comitê Consultivo, 
além de jogar areia na sopa do padrão 
brasileiro de televisão digital, absorven
do apenas duas melhorias — desenvolvi
das por pesquisadores brasileiros — ao 
modelo japonês adotado. 

Em julho de 2009, Hélio Costa 
celebraria quatro anos "de muita pro
dutividade" à frente do MiniCom, com 
um balanço positivo e otimista de sua 
atuação. "Conseguimos tirar dos arqui
vos um projeto de televisão digital que 
reuniu mais de mil cientistas, técnicos 
e engenheiros. Chegamos a um modelo 
brasileiro que hoje está sendo levado 
aos países latino-americanos. É um 
sistema que tem a marca brasileira, por
que tornamos o sistema japonês mais 
vigoroso, robusto e capaz", diria. 

Os "arquivos" a que se referia o 
então ministro eram os da Anatei. O 
projeto de TV digital que estava neles 
foi formulado pelo Grupo A B E R T / 
SET, um fórum de técnicos que desen
volveria as primeiras pesquisas para a 
escolha e implantação do sistema digital 
terrestre no Brasil, sob os auspícios da 
Rede Globo. 

Os primeiros estudos sobre TV 
digital na esfera governamental datam 
de 1991. Desde 1994, a Globo "traba
lhou exaustivamente no planejamento 
da digitalização do sistema brasileiro 
de radiodifusão digital", como ela 
reconhece, orgulhosamente, em seu 
Guia da TV digital. "Junto ao Grupo 
A B E R T / S E T , a TV Globo estudou 
os padrões de TV digital existentes 
no mundo. Foram centenas de horas 

de testes em campo e laboratório para 
avaliar o desempenho, as vantagens e 
desvantagens de cada sistema", diz em 
seu manual. 

O documento deixa os próximos 
passos claros. "Os resultados foram 
entregues à Agência Nacional de Te
lecomunicações (Anatei) em maio de 

Na escolha do 
padrão da TV 
digital, as redes 
foram favorecidas 
pelo MiniCom 
2000 e mostraram os benefícios de 
se adotar um sistema que permitisse* 
a transmissão simultânea de sinais 
digitais para aparelhos de TV fixos, 
móveis e portáteis. Para o governo, os 
testes serviram como importante fer
ramenta na decisão do padrão adotado 
no Brasil." 

Aplainado o terreno, faltava apenas 
colocar um "homem de confiança" no 

lugar certo para que o padrão adotado 
fosse o do seu interesse. Em novembro 
de 2003, Lula publica o decreto que 
institui a TV digital. Um ano e meio 
depois, Hélio Costa assume e cumpre 
seu papel. 

O zelo de Costa em eliminar a 
possibilidade de aumento da concor
rência no mercado televisivo seria po
tencializado pela decisão de restringir 
aos concessionários atuais o direito de 
uso do espectro de 6 M H z (espécie de 
"duto" por onde trafegam os sinais 
dos canais). 

A compactação da imagem ofe
recida pelo modelo digital permitiria 
multiplicar o número de canais. Mas o 
MiniCom decidiu em favor dos inte
resses das redes e decidiu restringi-los 
aos já existentes. As grandes emissoras 
queriam deixar as empresas de teleco
municações (leia-se, as telefônicas) fora 
do negócio. E conseguiram. 

João Brant, do coletivo de comuni
cação Intervozes, considera a passagem 
de Hélio Costa pelo MiniCom conser
vadora, distanciada do programa de 
governo de Lula. "Foi uma gestão de 
poucas realizações, marcada pela inér-
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cia e por tentativas de embarreirar os 
avanços e sem ações concretas". 

QUEDA DE BRAÇO 
A partir do episódio da TV digital, 

a gestão Hélio Costa seria monitorada 
cada vez mais de perto por entidades 
que defendem a democratização das 
comunicações e que têm participação 
marcante no Fórum Nacional das TVs 
Públicas, ocorrido em 2007, no ápice 
de um longo processo de lutas pelo 
fortalecimento do espaço público na 
comunicação de massas. 

O cabo de guerra que se estabele
ceu entre as visões conflitantes levaria 
o presidente Lula a tirar da alçada do 
ministro Costa a mais bem-sucedida 
investida do governo no setor: a criação 
da Empresa Brasil de Comunicação, a 
EBC, que fundiria duas emissoras liga
das ao governo federal, a Radiobrás e a 
TVE-RJ, num projeto de rede nacional 
pública, a TV Brasil. 

Mais uma vez, Lula seria bombar
deado pela imprensa. Sob acusações de 
criar uma emissora chapa-branca e de 
alinhar-se ao chavismo na "estatização 
das comunicações", o presidente mais 
bem-avaliado da história do país recor
reria a outro ex-funcionário da rede de 
televisão da família Marinho. 

Recém—saído da emissora, em meio 
a insinuações de simpatia pelo petis-
mo (amplificadas pela revista Veja), 
Franklin Martins assumiria em março 

de 2007 a Secretaria de Comunicação 
Social da Presidência da República, a 
quem cabe definir a destinação da verba 
de propaganda do governo. 

Com status de ministro-chefe, em
prestaria seu prestígio à tourada com os 
grandes veículos e tomaria as rédeas do 
projeto da TV Brasil, para neutralizar 
uma disputa interna no governo: entre 
a equipe de Hélio Costa e a de Gilber
to Gi l — entusiasta de primeira hora e 
propulsor inicial da ideia de uma rede 
educativa e cultural (ao menos em tese) 
forte e inovadora. 

A entrada de Franklin Martins no 
circuito se daria ainda em meio ao duro 

Sob fogo cruzado, 
a TV Brasil 
avançou pouco 
e não definiu 
seu projeto 
processo de convencimento das instân
cias políticas a respeito da aprovação do 
projeto da E B C no Congresso Nacio
nal, sob forte resistência de lideranças 
partidárias — sobretudo do PSDB. 

A base de sustentação inicial envol
veria mais um ex-global, José Bonifá
cio de Oliveira Sobrinho, o Boni, um 
dos mentores do "padrão Globo de 

qualidade" e principal interlocutor do 
presidente no meio televisivo. 

Nesse contexto, soaria natural que 
uma profissional da Rede Globo fosse 
sacada da cartola para tomar as rédeas 
da EBC. Colunista política do jornal O 
Globo durante duas décadas e comen
tarista da Globonews, Tereza Cruvinel 
tinha trânsito no Congresso e, ao me
nos em tese, seria capaz de falar com 
naturalidade a língua dos deputados e 
senadores — e foi, de fato, sua grande 
contribuição para a TV Brasil até o 
momento. 

A criação da E B C bateu na trave 
do Congresso, mas entrou. Favas con
tadas, restou à velha mídia questionar 
o que pudesse e tentar, sempre que 
possível, minar o projeto. A Folha de 
S.Paulo manteve-se alerta e atuante na 
missão. Chegou a publicar editorial 
(31/07/2009), no racha que levaria a 
demissões no comando da empresa, 
com um solene pedido de fechamento 
da TV Brasil. 

As novas contratações selariam de 
vez a supremacia de uma visão sobre a 
outra. Sob fogo cruzado e contínuo em 
seus três primeiros anos e conduzida 
por um grupo de profissionais gestado 
nos corredores da TV Globo, a TV Bra
sil avançaria pouco, aos solavancos, sem 
projeto claro ou rumo definido. 

A TV pública é, portanto, o símbolo 
de uma queda de braço histórica. E, na 
sucessão ao governo de São Paulo, o 
destino que será traçado para as emis
soras importantes, como a TV Cultura 
e, no âmbito federal, a TV Brasil, me
dirá a pulsação no jogo de forças atual 
mais uma vez. 

A quem interessa uma televisão 
pública forte? Quando o "pensamen
to único" (e unidirecional) comunica 
mais fácil, move dinheiro mais rápido 
e mantém as coisas em seu lugar, a 
quem interessa a pluralidade de visões? 
A quem interessa a defesa de princípios 
desatrelados de valores como o consu
mismo? A quem interessa a ampliação 
de horizontes de um telespectador-
cidadão, atento, crítico e (inter)ativo? 

O cerco da velha mídia a Dilma 
Rousseff é só mais um movimento 
nesse jogo de xadrez. Uma situação que 
se repetirá sempre que o baronato das 
comunicações sentir que o seu bolso (e 
não os direitos humanos e democráti
cos fundamentais, como o direito à livre 
expressão) pode ser atingido. 
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