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A história da mídia brasileira também registra diversos

exemplos no âmbito da globalização. A primeira delas

foi a edição latino-americana da revista O Cruzeiro. 

Lançada em 1928, a publicação dos Diários Associa-

dos, de Assis Chateaubriand, foi, a partir de 1958, tra-

duzida para o espanhol e distribuída por oito anos

para os demais países de América Latina sob o título

O Cruzeiro Internacional. 

A partir dos anos 1970, a Rede Globo também dá iní-

cio à exportação de um produto venerado pelos bra-

sileiros e muito conectado à cultura tupiniquim: a 

telenovela. A excelência da teledramaturgia global

(sem trocadilho ou ironia) conquistou mais de 90 paí-

ses e firmou-se como um produto de ampla aceitação

no mercado internacional. As telenovelas eram tão

bem recebidas que, em Cuba, Fidel Castro chegou a 

suspender o racionamento de energia em 1984 para

que os cubanos não perdessem os capítulos de Escrava 

Isaura. Um ano depois, essa novela também fez su-

cesso na China - outro país com regime fechado. A 

atriz Lucélia Santos ficou tão conhecida na China que

ganhou o prêmio Águia de Ouro em uma votação que

teve a participação de 300 milhões de pessoas. A no-

vela Por Amor, de 1997, foi vendida para 40 países,

entre os quais França, Portugal, Romênia, Rússia, Tur-

quia e até nações africanas como Camarões e Togo.

Para o professor e pesquisador do Departamento de

Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina,

Rogério Christofoletti, nem sempre há interesse das

empresas brasileiras de mídia em se globalizarem.

"Pode haver e pode não haver [interesse]. Ultima-

mente, emissoras como a Record e a Globo tem

investido bastante nas suas estratégias de canais in-

ternacionais. Chegam a dezenas de países. Antes, a 

Globo já exportava novelas e minisséries com sucesso.

Algumas empresas objetivam isso. Outras têm ambi-

ções diferentes", afirma. Christofoletti também res-

salta que a globalização esbarra em outros aspectos.

"Há entraves corporativos, econômicos e culturais. Do

ponto de vista corporativo, a empresa pode simples-

mente não querer se globalizar, atuando de forma

mais localizada. É uma escolha, uma opção empresa-

rial. Do ponto de vista econômico, os entraves me pa-

recem ser os custos. Não é fácil montar um projeto

internacional, implementá-lo e mantê-lo. Custa muito:

montagem de infraestrutura, capacitação profissional,

estratégias para inclusão no mercado externo. Os en-

traves culturais estão ligados aos idiomas e aos costu-

mes locais, bem como à dinâmica das sociedades a 

que se quer atingir", explica.
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A permissão para a entrada de capitai estrangeiro tam-

bém poderia significar um passo rumo à globalização

da mídia brasileira. Em dezembro de 2002 foi sancio-

nada a Lei Federal 10.610, que permite a participação

de até 30% de capital estrangeiro em emissoras de

rádio e TV, jornais e revistas. A medida animou empresas

nacionais de vários portes, que viam no ingresso de di-

nheiro vindo de fora uma alternativa para a sobrevivência

e a expansão em um mercado altamente competitivo.

Mas os que imaginavam que o aporte de dinheiro seria

imediato e representaria a tábua de salvação de muitas

empresas acabaram se decepcionando.

Para o professor Rogério Christofoletti, a lei sancio-

nada em 2002 foi uma forma de permitir a entrada de

recursos estrangeiros no caixa das empresas nacionais,

assegurando que o controle dessas empresas perma-

necesse nas mãos de brasileiros. "É uma tentativa de

controle, já que ele pode ser burlado com alguma fa-

cilidade, a exemplo de contratos de gaveta ou outras 

jogadas de bastidores. Trinta por cento é um percen-

tual que não chega a motivar muito o investidor ex-

terno. Os empresários querem colocar dinheiro naquilo

que podem mandar, e se não podem mandar, não co-

locarão dinheiro. Em termos práticos, de 2002 para cá,

houve pouca entrada de capital externo na mídia bra-

sileira, com exceção do grupo sul-africano Naspers,

que investiu na [editora] Abril", diz Christofoletti. "Este

é um movimento claro de que o processo já está em

curso, já vem ocorrendo", complementa Toninho Rosa.

Ele lembra "movimentos curiosíssimos" de associações

que pediram mais fiscalização de grupos que estariam

transgredindo a lei ao veicularem conteúdo jornalístico

por meio de empresas de capital estrangeiro. "A As-

sociação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV (Abert)

e a Associação Nacional de Jornais (ANJ) solicitaram

via Ministério Público que fosse vetada a operação de

algumas empresas de capital estrangeiro [maior que

30%] operando no País. Foram explicitamente citados

o grupo português Ongoing, com o jornal Brasil Eco-

nômico, e o portal Terra, que pertence à Telefonica".

Para Toninho, o caso chama a atenção principal-

mente porque, no caso do portal Terra, estariam co-

gitando vetar até a internet. "É querer bloquear uma

coisa que é impossível de ser bloqueada. Um portal

você implanta e opera de qualquer lugar do mundo

sem a menor restrição", argumenta. "Boa parte dos

grandes conglomerados de mídia nos Estados Unidos

tem capital aberto, ou seja, ações na bolsa de Nova

York", complementa.

O ponto de vista é compartilhado pelo jornalista Al-

berto Luchetti, que denuncia uma pressão para retar-

dar o desenvolvimento da IPTV, a televisão transmitida

por protocolo de internet. "Eles querem que se aplique

[a restrição a capital estrangeiro também para a inter-

net]. A internet por si só é sinônimo de globalização;

é hoje o veículo mais democrático do mundo. Então é 

evidente que enquanto [conglomerados de mídia] pu-

derem adiar esse processo, melhor será para eles. Hoje

a IPTV está se desenvolvendo em ritmo acelerado no

mundo todo e aqui não, por quê? Porque há os inte-

resses desse grande conglomerado de mídia que não

deixa se desenvolver", afirma.

O professor Cláudio Novaes Coelho discorda. "Penso

que a lei [que restringe a participação estrangeira] tam-

bém deveria ser aplicada à internet. Por mais proble-

mático que seja, é melhor uma mídia sob controle

nacional do que entre as corporações globais. Sem

uma mídia nacional não é possível uma participação

soberana na globalização". Para Coelho, a situação

"ideal" seria a existência de uma mídia não comercial

e não governamental, portanto pública no sentido

mais estrito do termo, capaz de refletir os interesses

nacionais, da maioria da população, e não apenas dos

empresários ou dos partidos no poder.
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Text Box
Fonte: adNews em revista, São Paulo, n. 3, p. 58-65, abr. 2011




