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Com o inquestionável argu-
mento de que a atual legislação 
sobre radiodifusão no Brasil tem 
quase 50 anos, a Secretaria de 
Comunicação Social da Presi-
dência da República realizou, 
na última semana, em Brasília, 
o Seminário Internacional de 
Comunicações Eletrônicas e 
Convergência de Mídias, cujo 
objetivo foi promover com li-
deranças do mercado um de-
bate sobre as reformas que o 
governo pretende promover no 
Congresso a partir do próximo 
ano. Diferentemente da última 
tentativa do governo em dezem-
bro do ano passado, durante a 1a 
Conferência Nacional de Comu-
nicação (Confecom), não houve 
boicote das principais entidades 
que representam os interesses 
da indústria da comunicação, 
com seus integrantes compon-
do a maior parte da lista de 300 
convidados. Para, nas palavras 
do ministro chefe da Comuni-
cação Social, Franklin Martins, 
“qualificar o debate”, o seminário 
contou com a presença de 13 
palestrantes estrangeiros, todos 
com significativa participação 
nos processos de regulamenta-
ção da mídia na União Europeia, 
EUA, Reino Unido e Argentina.  

Na maioria dos cases relata-
dos por essas autoridades, foram 
criadas agências regulatórias 
para o conteúdo das empresas 
de radiodifusão, ainda que ne-
nhum desses organismos tenha 
colocado em prática qualquer 
mecanismo de censura prévia. 
“Essa regulação é necessária, 
como ficou demonstrado; o que 
não significa censura”, disse 
Franklin, no discurso de encer-
ramento do evento, ressaltando 
que terá tratamento prioritário 
no governo de Dilma Rousseff. 
“Dilma quer fazer com a co-
municação o mesmo que Lula 
implementou no setor elétrico 
para enfrentar o risco de apa-
gões”, comparou. A própria 
Unesco apresentou uma série de 
recomendações que seu consul-
tor internacional, Toby Mendel, 
listou como as mais importantes 
mudanças a serem promovidas 
na legislação brasileira, tendo 
como base parâmetros interna-
cionais (ver quadro).

A proposta que o governo Lula 
pretende enviar ao Congresso an-
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(Abert), elogiou a iniciativa do 
governo em promover o debate e 
trazer especialistas estrangeiros 
ao País. Uma das principais rei-
vindicações da entidade é uma 
nova legislação que regulamente 
a atuação das empresas de tele-
comunicação e dos portais de 
internet, em especial quanto à 
participação de capital estran-
geiro. “A internet segue apenas 
parte das regras, mas não tem o 
limite de 30% que é imposto às 
rádios, TVs e à mídia impressa”, 
aponta. Martins, ao comparar o 
faturamento da radiodifusão ao 
das empresas de telecomunica-
ção no Brasil em 2009 (R$ 13 
bilhões x R$ 180 bilhões) deixou 
claro que a nova legislação defi-
nirá bem os limites de atuação 
de cada setor. “Se não fizermos 
a regulamentação, o mercado 
o fará. E a radiodifusão será 
atropelada pela jamanta em que 
se converteram as teles”, disse 
o ministro. Eduardo Levi, presi-
dente da Tele Brasil, afirma que o 
setor se agigantou em função das 
transformações que o mercado 
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tes da conclusão de seu mandato, 
segundo Martins, visa criar duas 
agências regulatórias  — como 
acontece na maioria dos países 
da União Europeia —, além de 
estabelecer uma nova legislação 
sobre direitos e obrigações para 
as empresas de radiodifusão e de 
telecomunicações. No caso das 
agências, uma seria para regula-
mentar a atuação de empresas de 
rádio e televisão que operam sob 
concessão pública, com poder de 
aplicar sanções a empresas que 
desrespeitarem princípios éticos 
de radiodifusão como veiculação 
de conteúdo impróprio para 
menores, difamação, calúnia ou 
ofensa.  A segunda agência seria 
para estimular o desenvolvimento 
de conteúdos audiovisuais nacio-
nais, regionais e independentes 
através da introdução de cotas 
obrigatórias nas emissoras aber-
tas e fechadas.  A falta de clareza, 
porém, sobre como o governo 
pretende formatar a nova lei 
causa preocupação nas lideran-
ças das entidades que estiveram 
presentes no evento. “O governo 
ainda não tem a lei formatada, por 
isso convidamos para um debate 
franco, no qual esperamos que os 
fantasmas fiquem no sótão”, disse 

Martins, assegurando, em nome 
de sua trajetória pessoal na luta 
pela redemocratização do País, 
que a censura aos veículos não 
está em pauta.

Entidades
Luís Roberto Antonik, porta-

voz da Associação Brasileira 
das Empresas de Radiodifusão 

sofreu na migração do modelo 
de monopólio estatal para o de 
livre mercado. “Não somos a 
jamanta, mas estamos em cima 
dela”, disse Levi.

A questão da criação de 
agência para regulamentar 
conteúdo, porém, não agrada 
a Abert, que, assim como todo 
mercado, aguarda detalhes 

sobre como será formatada. 
“Difícil imaginar que não vá 
acabar ocorrendo algum tipo 
de censura”, disse Antonik.  Ri-
cardo Pedreira, da Associação 
Nacional dos Jornais (ANJ), 
acredita que uma eventual 
agência reguladora de conte-
údo não deverá ter qualquer 
ingerência sobre a atuação da 
mídia impressa, justamente por 
esta não operar sob regime de 
concessões. Para Pedreira, os 
limites da imprensa estão muito 
claros na Constituição, como o 
direito de resposta e proteção 
a menores entre outros artigos, 
já definidos também no código 
de ética da ANJ e seguido pelos 
seus 146 jornais associados. 
Para a ANJ, a tendência é que 
os jornais brasileiros criem 
uma autorregulamentação. 
“Estamos buscando esse mo-
delo para que seja acessível 
a qualquer cidadão que con-
siderar que seu direito tenha 
sido violado”, disse Pedreira. 
O modelo, porém, não tem a 
simpatia de Franklin Martins: 
“Vimos no que deu o modelo de 
autorregulamentação do mer-
cado financeiro nos EUA”. 

Alexandre Annenberg, pre-
sidente da Associação Brasileira 
de Televisão por Assinatura 
(ABTA), manifestou preocupa-
ção com a intenção do governo  
em ir em frente com a lei que 
criará a obrigação das cotas 
para conteúdo nacional para as 
operadoras de TV por assina-
tura e regional e independente 
para TV aberta.  “As cotas, como 
foram definidas no PLC16, são 
uma forma ineficaz de resolver 
a questão. A TV por assinatura 

não tem minimamente a eco-
nomia de escala para viabili-
zar a indústria do audiovisual 
nacional. Essas cotas são uma 
ficção que significam um ônus 
a mais ao bolso do consumi-
dor”, critica. Para Annenberg, 
o fomento para o setor deve 
começar pela TV aberta e o 
cinema em vez da TV fechada.

Franklin Martins: “Dilma quer fazer com a comunicação o mesmo que Lula implementou no setor elétrico” 
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1435, p. 36, 15 nov. 2010.




