
Controle remoto é a melhor regra 
Paulo Macedo 
 
Após dois dias ouvindo experiências de países que introduziram agências reguladoras de 
conteúdo e técnicas, o governo vai finalizar até o mês de dezembro Projeto de Lei para criar 
organismo de fiscalização aos canais de mídia. Os pontos que vão constar da proposta para 
substituir o Código Nacional de Telecomunicações de 1962 são convergência de mídias, 
estímulo à produção independente nacional e regional, direito de resposta, respeito à 
privacidade, proteção ao menor e mecanismos para questionamento de conteúdos comerciais, 
jornalísticos e de entretenimento. 
 
O jornalista Franklin Martins, ministro-chefe da Secom (Secretaria de Comunicação da 
Presidência da República), responsável pela organização do Seminário Internacional de 
Comunicações Eletrônicas e Convergência de Mídias, realizado na semana passada em Brasília, 
já tem a estrutura básica do PL pronta, mas vai reunir atas do evento para indexar tópicos ao 
relatório final. Não sabe ainda se a proposta vai conter sugestão para criação de uma ou duas 
agências reguladoras. Tem apenas a certeza de que o PL vai ser finalizado com a Casa Civil, 
mas a decisão de encaminhá-lo ao Congresso Nacional caberá à presidente eleita Dilma 
Rousseff. A tendência da presidente após a posse em 1º de janeiro de 2011, de acordo com 
apuração do propmark, é a promoção de uma audiência pública para embasar decisão. 
 
O ministro Martins justifica a criação de agência de regulação à mídia como essencial para que 
os empreendedores do setor não sejam “atropelados” por negócios com base nas novas 
tecnologias. Em sua opinião, a lei atual não consegue sustentar inovações surgidas nos últimos 
anos. Cita como exemplo o volume de faturamento das empresas de telecomunicações, de 
aproximadamente R$ 180 bilhões no ano passado, contra R$ 13 bilhões das rádios e emissoras 
de televisão aberta no mesmo período. 
 
As medidas, porém, soam para o mercado como intervencionistas e que podem abrir espaço 
para a censura. Martins, que define como “jamanta” as telecomunicações, discorda. 
“Defendemos um novo marco regulatório porque a legislação em vigor está ultrapassada. 
Temos que estimular a competitividade e a inovação. Como está, o mercado não acompanha. 
Mas com liberdade de informação, proteção à cultura regional nacional, concorrência, 
neutralidade e inovação. Censura, não. Sou contra. Defendo as liberdades desde os tempos da 
ditadura. Sou contra, inclusive, que o judiciário censure a imprensa. Agora, temos que ser 
mais rápidos. Desde 1988 os artigos 220, 221 e 222, que tratam da produção independente 
nacional, ainda não foram regulados. Vamos insistir nesses pontos na proposta regulatória. O 
governo federal tem consciência de que nesse processo de convergência de mídias tem que 
dar condição especial à radiodifusão porque sabe a sensibilidade e relevância social do rádio 
gratuito no País”, enfatizou. 
 
Eduardo Levy, presidente do SindiTele (Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de 
Serviço Móvel Celular e Pessoal), disse, em tom irônico, que a “jamanta não quer atropelar 
ninguém”, mas defendeu a atualização das regras. “Sem viés ideológico e debate público para 
dar garantias aos investidores”, afirmou. Um mercado com cerca de 200 milhões de clientes, o 
setor de telecomunicações prefere aguardar decisão final sobre o PL. “Não é o momento”, 
resumiu Levy, que intermediou a palestra de Harald Trettenbein sobre a experiência da União 
Europeia na regulação à mídia. 
 
Ronaldo Mota Sardenberg, presidente da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) disse 
que “é importante” colher informações de outros países. “Temos que entender que a 
convergência é um fato e que o tema está na pauta. Ouvir outras experiências pode ajudar a 
formar opinião”, disse. O setor de telecomunicações é realmente uma “jamanta”? “Isso não 
sei”, despistou. 
 
No ano passado, durante a Confecom (Conferência Nacional de Comunicação), a Abert 
(Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão), a ANJ (Associação Nacional de 
Jornais) e a Aner (Associação Nacional dos Editores de Revistas) formalizaram retirada do 
evento por discordarem do tom “agressivo” de entidades sindicais. Para José Roberto Antonik, 



diretor geral da Abert, a entidade resolveu participar do seminário “porque o clima de 
confronto foi deixado de lado”. Para ele, há espaço para estabelecer discussão sobre o tema, 
mas sem restrições à produção de conteúdo. “A proposta era muito dura com a radiodifusão: 
contra lucro e favorável ao controle social da mídia. Era um tom ideológico. Aqui é um debate 
de altíssimo nível. Censura já passou. Como haver punição de erros sem censura? É uma 
resposta impossível porque exercer controle sem, por outro lado, intervir, não faz sentido. 
Quando alguém controla o conteúdo há censura. Como a mídia é remunerada pela propaganda 
ela é autônoma”, defendeu o executivo da Abert. 
 
O ministro Martins disse que são situações diferentes. “Temos que aproveitar o momento e 
fazer o que já tinha que ter sido feito, sem olhar para trás. A legislação tem que ser mais 
integradora, cidadã e democrática. Essa é uma discussão que não pode ser interditada. É hora 
de deixar os fantasmas no sótão. Talvez o fantasma mais garboso seja a tese de que 
regulação é censura à imprensa. É um truque porque a liberdade não está em jogo. A 
imprensa é livre, mas tem que ter regulação. A liberdade não significa que a imprensa não 
pode ser alvo de críticas”, ponderou Martins. 
 
Os ajustes que precisam ser feitos, na opinião da Abert, são estabelecer limites para avanço 
das empresas estrangeiras de internet que precisam se enquadrar à lei que garante 70% das 
ações de uma empresa de comunicação a empresários brasileiros. O diretor geral da entidade 
diz que os legisladores foram genéricos, mas amplos. 
 
“A internet deve respeitar essa fronteira. O texto da internet livre e sem regras vale para 
muita coisa, mas nenhum portal aceita propaganda de cigarro, por exemplo, e quando exibe 
mensagens de bebidas não se esquece da tarja de advertência. Estamos em um processo de 
amadurecimento e a Abert vai contribuir sempre que for possível. Somos contra que as regras 
atuais, até que a discussão seja encerrada e regulada, sejam quebradas pela internet. Tanto 
não pode que seguem parte das regras. A lei precisa proteger a geração de conteúdo 
jornalístico dos jornais, rádios, TVs e revistas. Muitos se apropriam sem pagar direitos. No 
jornalismo não dá para fazer isso, porque é uma produção cara”, disse o dirigente da Abert. 
 
Para a entidade corporativa das emissoras de rádio e TV, a publicidade garante a liberdade de 
imprensa. É como se o usuário exercesse o controle da situação usando como arma o controle 
remoto. “Os números de emissoras de TV em setembro do ano passado eram 496 geradoras 
no País, das quais 295 formadas por TVs comerciais, e 201 educativas (universidades, 
fundações, governos e entidades sem fins lucrativos), todas cedidas por regulamento próprio 
do Ministério das Comunicações. No caso das comerciais, o ministério faz um business plan 
para uma outorga ou concessão, e em função disso estabelece o preço que vai dar base a um 
processo licitatório cuja melhor proposta garante a prestação do serviço. E custa caro. Uma 
outorga no interior de São Paulo saiu recentemente por R$ 30 milhões. Fora os investimentos 
em infraestrutura. O empresário que compra essa outorga se remunera economicamente 
apenas pela propaganda. Mas, em troca, garante programação gratuita”, argumentou Antonik. 
 

 
 
Abra identifica interesse político no projeto de lei 
Paulo Macedo 
 
O empresário Amilcare Dalevo Jr., presidente da RedeTV! e da Abra (Associação Brasileira de 
Radiodufusores), participou do seminário da Secom como âncora das palestras dos 
portugueses José Alberto de Azevedo Lopes (ERC) e José Amado da Silva (ICP-Anacom), e 
disse de forma sintética que o seminário é um fórum "legítimo para o debate, sobretudo pelos 
aspectos tecnológicos", mas faz restrições ao controle do conteúdo. "Costumo repetir que 
liberdade se discute com mais liberdade. A imprensa vê o que não se vê", disse o empresário. 
 
Johnny Saad, presidente do Grupo Bandeirantes de Televisão, e associado à Abra, da qual é 
fundador e líder do movimento dissidente à Abert, manifestou estranheza sobre os propósitos 
do governo propor a discussão do tema no apagar das luzes do mandato do presidente Lula. 
 



"Construir um marco regu-latório em um mês, depois de uma eleição de dois turnos, tem 
alguma coisa esquisita. Para que isso? A menos que se queira fazer uma grande confusão no 
setor", afirmou Saad aos jornalistas no seminário. Ele foi ainda mais contundente: "O governo 
do PT terceirizou o Ministério das Co municações ao longo desses oito anos. Não teve nenhum 
petista que assumiu o ministério. Discutir esse setor, agora, me parece algo estranho. Não 
quer dizer que eu não ache que existam vazios graves e que precisam ser discuti dos, 
negociados e normatizados. É um setor estratégico e vital. Tenho certeza de que a presidente 
Dilma Rousseff está olhando de perto", ele acrescentou. O presidente da Bandeirantes também 
criticou experiências europeias de regulação. "São modelos de radiodifusão dife rentes, 
baseados em canais públi cos e com participação de empresas privadas há menos tempo que 
no Brasil", destacou ainda Saad, que também associa a pressa para aprovar o PL 29, que 
permite que teles controlem canais pagos de TV, a interesses terceirizados. 
 
Saad confirmou que a Abra abriu processo contra a Telefônica por manter o portal de notícias 
(Terra). "Fere a lei", afirmou. 
 
A Abra defende o modelo norte americano, o FCC (Federal Communications Commission), que 
integra novas tecnologias como computadores, TV digital e satélite, mas ainda discute a banda 
larga e inovações logísticas de transmissão e exibição de conteúdos. Para Suzan Ness, do 
Centro para Relações Transatlânticas da John Hopkins School of Advanced International 
Studies e ex-dirigente do FCC no governo Bill Clinton, no lugar da regulação extremada o que 
vale é a competição de mercado para baixar preços e ampliar serviços. "Quando há 
competitividade não há esse tipo de problema. Isso requer democratização para que minorias 
expressem opinião. O direito de escolha pune quem infringe, mas é preciso ter regras e 
organismo independente forte", disse Suzan na sua exposição no seminário de convergências 
de mídias promovi do pelo governo.  
 

 
 
Autorregulação exige limites, diz Unesco 
Paulo Macedo 
 
A autorregulação é um instrumento defendido pelo mercado. O exemplo do Conar (Conselho 
Nacional de Autorregulamentação Publicitária) é bem vindo, mas o ministro Martins acredita 
que as regras gerais para a radiodifusão e novas mídias eletrônicas devem ser aprovadas no 
Congresso. "Quando o mercado regula, ganha o mais forte", ele afirmou. O presidente do 
Conar, Gilberto Leifert, presente no evento, mas em nome da Abert, optou por não fazer 
comentários. Para a Unesco (Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e 
Cultura), que estudou o comportamento da mídia no Brasil durante oito meses, a 
autorregulação pode ser benéfica, mas impõe limites. "Não pode haver favorecimentos em 
hipótese alguma. Quando o respeito à regra prevalece, é um bom sinal. Nesse caso pode-se 
advogar que a propaganda sustenta a liberdade de imprensa. Sim, a publicidade é um bom 
parâmetro para a liberdade. Mas o controle deve existir de algum modo. No Brasil, por 
exemplo, deve-se ficar atento ao papel de uma agência reguladora e do poder legislativo. 
Hoje, cabe ao congresso decidir. É o único País do mundo com esse modelo. Simplesmente 
não é justo", observou Toby Mendel, consultor internacional da Unesco. "Ainda é prematuro 
para os países pensarem em como lidar com as mídias na internet. Talvez elas simplesmente 
não precisem ser reguladas de uma única forma. Sempre será possível, por exemplo, que os 
cidadãos acessem as mídias de outros países na internet - diferentemente de ou tras formas 
de mídia. Por isso, não tenho a certeza de que seja possível ter uma regulação nesta área. É 
importante, entretanto, assegurar que não apliquemos os mesmos tipos de regras que 
atualmente usamos fora da internet, offline, porque elas são danosas para a liberdade de 
expressão online. Então, precisamos elaborar regras especiais, por exemplo, para a difamação 
online", disse mais Mendel. 
 
Em Portugal quem fiscaliza a mídia é a ERC (Entidade Reguladora para a Comunicação). O 
presidente da entidade reguladora portuguesa, José Alberto de Azevedo Lopes, diz que o papel 
de fiscalizar os meios é dos tribunais. Para ele o palco certo para a defesa "de pessoas 
agredidas por opiniões injuriosas é evitar expor crianças à pornografia, cenas violentas e zelar 



pela privacidade". Ele adverte: "Não existe nenhuma liberdade que seja absoluta, ou seja, que 
não tenha, como contraponto, limites que permitam a convivência em sociedade". Azevedo 
Lopes defende análise mais criteriosa do esdrúxulo. "Certa vez recomendamos uma 
advertência à revista Focus cujo título de capa falava que o bumbum é a essência da mulher 
brasileira. Achamos desonroso".  
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 15 nov. 2010, p. 29.  


