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O c o m p o s i t o r
RaulSeixasmor-
reu no dia 21 de
agosto de 1989,
aos44anos.Dei-
xou canções

que acabaram se tornando clás-
sicas, pois hoje nos acostuma-
mos a chamar de “clássicos” os
produtos da indústria cultural,
assim como se dizem “clássi-
cos”aquelesjogosde futebolem
que se enfrentam times famo-
sos. Raul Seixas, de todo modo,
não é mercadoria barata. Mere-
ce ser ouvido até hoje. Principal-
mente hoje. Seus refrões res-
soamcomofundomusicalirôni-
co da cena política nacional.

Um desses refrões a gente es-
cutaemAluga-se,emqueelepro-
punha, como num discurso de
candidato, sua bandeira mais
que satírica: “A solução é alugar
oBrasil”.Naquelestempos,oro-
queiro baiano criticava o que se
chamava de “entreguismo”, di-
zendo que era hora de “dar lugar
pros gringo entrar”.

Agorao termo “entreguismo”
saiu de moda. A conversa é ou-
tra. Nos dias atuais, a letra de
Raul é evocada por uma prática
que virou febre: o aluguel de ho-
rários em emissoras de televi-
são. Por brasileiros mesmo, ao
menos por enquanto.

Antes de descortinarmos os
mistérios da locação das ondas
eletromagnéticas, porém, seria
recomendável, para benefício
daclareza,umabreverecapitula-
çãodasregrasjurídicasdescone-
xas que transformaram o setor
numa mistura de rock baiano,
carnaval, privilégio e macumba.
Depois cuidaremos do aluguel

do Brasil.
Comotodossabem(equaseto-

dos fingem não saber), não há
marco regulatório que discipline
essa área no Brasil. O que exis-
tem são retalhos de leis engruvi-
nhadasedecretosestrábicos,em-
baralhados num cipoal que, sem
trocadilho, é a própria selva. Des-
de 1962 (data do Código Brasilei-
ro de Telecomunicações), pas-
sando pelos rearranjos autoritá-
rios de 1967, até os improvisos e
puxadinhos jurídicos que se
amontoaram com o fim da dita-
dura, o espectro eletromagnéti-
co nacional é uma terra de nin-
guém. A Constituição de 1988 de-
finiu as emissoras de rádio e de
TV como serviço público que de-
veria estar a salvo de oligopólios
e monopólios. Como nunca hou-
ve lei que regulamentasse as boas
intençõesconstitucionais,atého-
je a administração pública não

tem uma medida numérica do
quesejamonopólio.Semessame-
dida, não se consegue regular o
setor. Além disso, a mistura de
igrejas com emissoras é um fes-
tim pagão, sem regra nenhuma.
Para complicar um pouco mais,
autoridadespúblicaseparlamen-
tares são acionistas ou donos
ocultos de redes de rádio e televi-
são, nas quais eles mandam co-
mo coronéis eletrônicos.

Em resumo, o que ocorre no
Brasil é incompatível com qual-
quer modelo democrático, seria
considerado ilegal nos Estados
Unidos, na Europa ou no Cana-
dá. E aqui terminamos nossa bre-
ve recapitulação histórica – que
só se faz necessária porque, em-

bora todos a conheçam,
quase todos fingem não
saber. Sigamos adiante.

Há pouco mais de uma
semana, o jornal Folha de
S.Paulo, em reportagem
de Julio Wiziack, noti-
ciou que o governo fede-
ral prepara um decreto
para tentar pôr ordem –
um pouco, pelo menos –
no caos. O ponto mais
forte dos planos do Palá-
cio estaria na limitação
do aluguel de horários,
de horas e horas segui-
das,dentrodaprograma-
ção de várias emissoras e
de várias redes de rádio e
de televisão.

Oleitor, quetambém é
telespectador, sabe do
que se trata. O mecanis-
mo temservido para pas-
tores evangélicos com-
prarem faixas fixas da
programação. De posse
de seus horários, eles di-
fundem suas religiões e
angariam fiéis contri-

buintes. O negócio dá sinais de
ser bem sustentável, e prospera.
No mesmo filão estão essas tele-
lojas de quinquilharias, que ven-
dempanelas,tapetes,brincos,re-
lógios e armários embutidos nos
horários que também alugam na
TV. Com grande sucesso.

Embora a plateia não proteste
(quem nunca comprou pela TV
um jogo de facas Ginsu ou uma
cartela de meias Vivarina que ati-
re a primeira pedra), é necessá-
rio que a prática seja interrompi-
da, pois ela ofende o princípio le-
gal (e ético) da concessão públi-
ca. É um atalho privado que sub-
verte a concessão pública. Ao ou-
torgar uma frequência de TV a
uma empresa privada, creden-
ciando-a a explorar comercial-
mente aquele canal (que é um
bem público), o poder público a
transformaemprestadoradeser-
viço público. Para ser concessio-
nária, a empresa deve atender a
vários requisitos, que dão ao Es-
tado a segurança de que ela sabe-
rá cumprir ao menos o que a
Constituição da República Fede-
rativa do Brasil, em seu artigo
221, exige das estações de rádio e
televisão, de dar “preferência a
finalidades educativas, artísti-
cas, culturais e informativas”.

Ora, se essa empresa, após ga-
nhar a concessão, aluga o seu ho-
rário, ela abre mão de exercer o
controle sobre aquela faixa da
programação e delega esse con-
troleaumterceiroquenuncapas-
sou por uma avaliação do Estado
para prestar esse serviço público.
De seu lado, aquele que obtém o
horário mediante o pagamento
de um aluguel está usurpando
uma concessão pública que ja-
mais obteve pelas vias legais nor-
mais. Claro que há justificativas
jurídicas para essa locação – há
justificativas jurídicas para tudo
–, mas que ela agride o princípio
da concessão pública, por favor,
isso é mais do que evidente.

Por isso, enfim, é necessário
que o aluguel de TV acabe ou, pe-
lo menos, seja muito mais limita-
do do que é. Por isso, também,
por alguns dias, o projeto do go-
verno até soou como boa notícia.
Mas aí veio o ministro Paulo Ber-
nardo(Comunicações),comoes-
te jornal noticiou na semana pas-
sada, e declarou que acabar com
o aluguel de horário não está na
agenda. Que pena. Que banho de
água fria.

No Brasil, o espaço público é
representado, mediado e mui-
tasvezes contido pelo que se pas-
sa dentro das programações das
redes de TV. Se elas podem ser
alugadas assim, sem mais nem
menos, estamos alugando o Bra-
sil. Sem tirar nem pôr. O minis-
tro não é maluco beleza, mas
não acha ruim. E Raul Seixas se
diverte.
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Duas das princi-
pais molas que
impulsionaram
a economia bra-
sileira nos últi-
mos anos têm

perdido sua elasticidade: a de-
manda internacional por maté-
rias-primas agrominerais e o cré-
dito ao consumo. A primeira so-
fre os efeitos da contração do
crescimento mundial, que se
prolongará por alguns anos. Não
necessariamente haverá um co-
lapso dos preços das commodi-
ties brasileiras, mas as receitas
de exportações e os investimen-
tos nessa área perderão velocida-
de. Quanto ao crédito ao consu-
mo, basta mencionar que 90%
das famílias brasileiras revela-
ramnão terdisposição para endi-
vidamento adicional. Elas gas-
tam, atualmente, 30% de sua ren-
da em juros e amortizações da
dívidajáassumida, proporçãosu-
perior à das famílias norte-ame-
ricanas. Assim, as tentativas de
estímulo ao consumo via crédi-
to não terão impacto forte nem
duradouro.

Nesse contexto,nãoé de estra-
nhar que a economia esteja se re-
traindo.De novo, nenhum colap-
so, mas um declínio da taxa de
crescimento a cerca de metade
donívelobtidonogoverno passa-
do. De fato, é o modelo – chame-
mosassim– lulista de crescimen-
to que perdeu o vigor.

Quais foram as principais pe-
ças desse modelo? Em resumo:

● crescimento médio razoá-
vel, puxado pelo consumo, com
baixos investimentos, aumento
rápido das importações e preço
ascendente das commodities
exportadas;

●diminuiçãoda taxade desem-
prego em razão do crescimento
das ocupações menos qualifica-
das. Entre 2009 e 2011, o aumen-
to dos empregos com carteira as-
sinada foi de 5,9 milhões na faixa
de até dois salários mínimos; aci-
ma dessa faixa, a queda foi de 1,2
milhão;

● juros elevadíssimos, de um
lado, exigindo despesas fiscais
emtornode 6%do produto inter-
no bruto (PIB) e, do outro, atra-
ção abundante de aplicações fi-
nanceiras do exterior;

● forte sobrevalorização cam-
bial, tornando as importações
mais baratas e as nossas exporta-
ções menos competitivas, o que
acelerou a desindustrialização
do País;

●reduzida taxa de investimen-
topúblico –dasmenoresdomun-
do –, com reflexos nas deficiên-
cias da infraestrutura;

● ampliação das distorções tri-
butárias, que, ao lado dos altos
encargos financeiros, das carên-
cias na infraestrutura e da sobre-

valorização cambial, elevaram o
custo Brasil às nuvens;

● e sistemática substituição
dasaçõespara melhoraraeficiên-
cia das redes de saúde e educa-
ção pela contínua criação de
ações midiáticas.

Emface disso tudo, não espan-
taoreduzidocrescimentoda pro-
dutividade da nossa economia:
1,2% nas últimas duas décadas,
equivalente a dois terços da taxa
da economia norte-americana.

Esse modelo não é mais sus-
tentável– enãoporcausade algu-
ma conspiração da imprensa,
mas em razão dos fatos, da lógica
econômica e de dois círculos vi-
ciosos à frente: desaceleração
das receitas fiscais por causa da
retração da atividade econômica
e queda do emprego caso os em-
presáriosdesconfiem de queare-
tomada do dinamismo da econo-
mia pode demorar.

OBancoCentral acertouquan-
do adotou a trajetória de redu-
ção da taxa Selic, evitando o erro
espetacular do governo Lula na
crise de 2008-2009. Mas essa
mudança está longe de ser sufi-
ciente. Há obstáculos que preci-
sariamserremovidos comurgên-
cia nas áreas de investimentos e
de tributação. É preciso, por
exemplo, desonerar os investi-
mentos privados de forma radi-
cal, acelerar a depreciação de
equipamentos e corrigir os abu-
sos nos setores de insumos bási-
cos, como é o caso do gás e da
energia elétrica, em que, de cada
R$ 1 gasto, R$ 0,52 vai para tribu-
tos e recolhimentos.

Já a área de saneamento bási-
co paga mais de R$ 2 bi-
lhões anuais de PIS-Co-
fins, que poderiam estar
sendo investidos de for-
ma rápida pelas empre-
sas estaduais e munici-
pais. Isso reduziria o su-
perávit primário? Ora,
hoje essas empresas têm
de recorrer ao financia-
mentodo FGTSe da Cai-
xa Econômica Federal –
além de demorado, tam-
bém é considerado ve-
tor de déficit público.

E aqui tratamos da ou-
tra peça do modelo esgo-
tado:obaixoinvestimen-
to governamental, cuja
taxa tem até declinado
no governo Dilma. A re-
tomada desses investi-
mentosbeneficiariaaati-
vidade econômica no
curto prazo e, no médio
e no longo prazos, redu-
ziria o custo Brasil. Para
isso – embora dolorosas
para o partido do gover-
no e a coalizão do poder

prevalecente –, são essenciais
mudanças no aparato governa-
mental com a introdução de téc-
nicas de planejamento, hoje au-
sentes, e melhora de sua capaci-
dade executiva, hoje tão baixa.

Além disso, há possibilidades
imensas nas parcerias com o se-
tor privado na área, por exem-
plo, de hidrovias e de estradas.
Bastaria que o governo federal
substituísse o seu modelo inep-
to de concessões pelo modelo
paulista.

Quanto ao saneamento, além
da eliminação do PIS-Cofins, é
preciso que o endividamento
junto ao FGTS não seja mais en-
tendido como dívida bancária
do setor público. O governo fe-
deral promoveu a retirada da Pe-
trobrás e da Eletrobrás da conta-
bilização do resultado primário.
Há como dizer que Sabesp, Co-
pasa e Sanepar, por exemplo, te-
nhamgestão piordo que adaque-
las empresas?

Volto a um tópico que há mui-
to tenho abordado: Rio de Janei-
ro, São Paulo e outras grandes ci-
dades têm uma demanda infini-
ta por metrô e trens urbanos. O
governo federal nunca entrou de
verdade nesse setor, e os Esta-
dos e municípios não têm condi-
ções fiscais de dar conta das
obras necessárias. Isso tem de
mudar, e a possibilidade é dada,
paradoxalmente, por um erro
monumental: o trem-bala São
Paulo-Rio – uma verdadeira alu-
cinação, que custará pelos me-
nos R$ 65 bilhões. Esse projeto
deveria ser suspenso e substituí-
do por um programa federal que
mobilizaria aquele montante pa-
ra investimentos massivos nos
trilhos urbanos.
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A solução é
alugar o Brasil?

●✽
JOSÉ
SERRA

Crescimento além
do discurso

DELTA
Inidônea

A Controladoria-Geral da União
(CGU) declarou a Delta Constru-
ções inidônea e proibiu novos
contratos da empresa com ór-
gãos públicos. A campeã das
obras do Programa de Acelera-
ção do Crescimento (PAC) já re-
cebeu R$ 4 bilhões do governo
desde 2001, uma montanha de di-
nheiro. Independentemente de
“futuras” licitações da quais a em-
presa estará fora, é importante di-
vulgar as informações sobre to-
das as obras contempladas pela
Delta: prazos de entrega, seu está-
gio atual e, para os casos de obras
inacabadas, como ficarão ou se-
rão geridas daqui para a frente,
até a sua conclusão. Essas infor-
mações se justificam em respeito
aos contribuintes deste país e
são a oportunidade para o gover-
no confirmar a propalada gestão
de excelência nos projetos incluí-

dos no famoso PAC.
RENATO DE REZENDE PIERRI
Renato.pierri@cerp.com.br
São Paulo

‘Pente-fino’

Contratos da Delta em andamen-
to vão passar, agora, por um “pen-
te-fino”. Pergunto: Quem fará es-
se levantamento? Uma comissão
de governistas coordenada pelo
PT? E cadê a responsabilidade da
gerentona do PAC?
VAGNER RICCIARDI
vbricci@estadao.com.br
São Paulo

MONTE CARLO
Escutas ilegais

Mais uma operação da Polícia Fe-
deral corre o risco de virar pó. As
escutas telefônicas da Operação
Monte Carlo, que desmontou o
grupo de Carlinhos Cachoeira, fo-

ram consideradas ilegais por um
desembargador, e só é preciso
mais um voto no Tribunal Regio-
nal Federal da Primeira Região
(TRF-1), de Brasília, para ir por
terra todo o trabalho investigati-
vo, dificultando a atuação do Mi-
nistério Público. O magistrado
Tourinho Neto sustenta que as
escutas só podem ser usadas de
forma excepcional e que o delega-
do errou ao basear o seu pedido
em denúncias anônimas. Ora,
diante das circunstâncias do caso
concreto, o juiz de primeiro grau
entendeu suficientes os argumen-
tos apresentados, tanto é que
houve a autorização judicial. Am-
bos os juízes fizeram uso do prin-
cípio do livre convencimento mo-
tivado, mas não nos podemos es-
quecer de que o Direito existe pa-
ra servir à sociedade, e uma deci-
são favorável à impunidade seria
desastrosa. Vamos torcer para
que, no final do julgamento, os
bandidos que podem contratar
os melhores advogados não ba-

tam palmas mais uma vez.
DALILA DE MELLO C. VIEIRA
dalilamelloc@hotmail.com
Alfenas

Houve crime?

A nós interessa apenas saber se o
sr. Cachoeira cometeu de fato as
ações criminosas. Com o seu vo-
to, o desembargador Tourinho
Neto prejudica a sociedade brasi-
leira como um todo. Cabe ao sr.
Cachoeira um julgamento justo,
com direito à defesa, como todas
as pessoas que cometem crimes.
VITÓRIO F. MASSONI
suporte@eam.com.br
Catanduva

CPI
Novela mexicana

Os governadores Marconi Perillo
(PSDB-GO) e Agnelo Queiroz
(PT-DF) foram à Comissão Parla-

mentar de Inquérito (CPI) do Ca-
choeira com o crachá de santos
e, depois de muita lorota, cinis-
mo e declarações de fazer inveja
a novelas mexicanas, receberam
um atestado, por ora, de puros e
inatacáveis. Devem ter saído de
lá direto para o Vaticano...
VICENTE LIMONGI NETTO
limonginetto@hotmail.com
Brasília

Lula fez escola

Pelo que se viu na CPI, até agora,
a situação é esta: praticamente to-
dos os partidos se atolaram na la-
ma da corrupção e, por isso, seus
membros fazem teatro em públi-
co para o povão e se acertam nos
bastidores. Parece que o tom é “o
meu governador é menos corrup-
to que o seu!”. E Lula fez escola:
ninguém sabia que Cachoeira era
bicheiro. Mas para que se preocu-
par? Vêm aí o Natal, o carnaval, a
Copa do Mundo, a Olimpíada, e,

daqui a alguns dias, ninguém
mais se lembrará de nada e todos
os corruptos serão reeleitos. Po-
bre país!
JOSÉ MILTON GALINDO
galindo52@hotmail.com
Eldorado

Picuinhas

Inaceitável o comportamento de
nossos representantes na CPI,
que põem as picuinhas de seus
companheiros, colegas e, princi-
palmente, partidos políticos aci-
ma, mas muito acima, dos inte-
resses da Nação.
SEBASTIÃO HETEM
sebahetem@ig.com.br
Taiúva

SEGURANÇA
Arrastões em São Paulo

Segundo o secretário de Seguran-
ça Pública de São Paulo, Antonio

Fórum dos Leitores

Juízo, precisa-se
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É necessário que o
aluguel de TV acabe ou,
pelo menos, seja muito
mais limitado do que é

O modelo lulista perdeu
o vigor, e em razão dos
fatos, não por alguma
conspiração da imprensa
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. A2.
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