
O PT não está de todo errado 
Eugênio Bucci  
 
O Diretório Nacional do PT, reunido em Fortaleza durante o final de semana (dias 1 e 2 de 
março), divulgou uma nota oficial para "conclamar o governo a reconsiderar a atitude do 
Ministério das Comunicações, dando início à reforma do marco regulatório das comunicações". 
O partido do governo explicita a sua divergência com o governo. Ou, mais precisamente, com 
o Ministério das Comunicações, que preferiu deixar o assunto para depois. 
 
Com sotaque portenho, o Diretório Nacional proclama: "O oligopólio que controla o sistema de 
mídia no Brasil é um dos mais fortes obstáculos à transformação da realidade do nosso país". 
O Brasil não é a Argentina, Dilma Rousseff não é Cristina Kirchner, mas talvez a turma que 
redigiu o comunicado quisesse mudar também esses detalhes da "realidade do nosso país". O 
texto promete convocar uma "Conferência Nacional Extraordinária de Comunicação do PT, a 
ser realizada ainda em 2013, com o tema Democratizar a Mídia e ampliar a liberdade de 
expressão, para Democratizar o Brasil". 
 
Até aí não há novidade nenhuma no flamejante palavreado do PT. Desde 2005, pelo menos, 
dirigentes da sigla fustigam empresas jornalísticas, numa escalada que não cessa. Afirmam 
que o julgamento do mensalão resultou de um complô urdido pelos donos de jornal em conluio 
com ministros do STF. Agora, a ameaça de convocar manifestações e forçar o governo a 
enquadrar órgãos de imprensa parece ser mais um capítulo de uma novela já conhecida, um 
tanto gasta, cujo objetivo é radicalizar o debate eleitoral que se avizinha. Num ambiente 
polarizado, será mais fácil jogar a culpa de todos os males do PT nas costas dos repórteres - e 
transformar "o oligopólio que controla o sistema de mídia no Brasil" no vilão do continente. A 
campanha de 2014 seria, então, uma campanha contra a "mídia oligopolizada", o dragão da 
maldade. O PT entraria na sua própria novela como o santo guerreiro. Salve, Jorge. 
 
Mas a história não acaba aí. A questão é menos óbvia e mais complexa do que parece. Fora o 
panfletarismo e o tom inflamado, quase raivoso, há um ponto no qual o PT está com a razão. 
Ao menos em parte, está certo: o marco regulatório está na ordem do dia. Com ou sem 
disputa eleitoral, com ou sem maniqueísmos melodramáticos, o Brasil precisa de um novo 
marco regulatório da radiodifusão (e dos mercados conexos). Isso não tem nada que ver com 
cercear o conteúdo ou censurar o noticiário (como talvez queiram uns ou outros, petistas ou 
não), mas o contrário: a boa regulamentação só aumenta o grau de liberdade, como vemos 
hoje nos Estados Unidos, no Canadá e em vários países da Europa. Ela não é sinônimo de 
censura. A má regulamentação, ou a ausência dela, é que traz prejuízos maiores, inclusive 
para a liberdade. 
 
Como afirmou o Estado em editorial de dois dias atrás, "um novo marco regulatório das 
comunicações é necessário e urgente, principalmente porque o marco em vigor, anterior ao 
advento da internet, está há muito tempo defasado". A nova legislação, sem ideologismos, 
deveria organizar a matéria (hoje dispersa um espinheiro normativo confuso e obsoleto), 
promover as atualizações que as tecnologias digitais exigem, destravar o crescimento do 
mercado (aprimorando as condições de concorrência) e arejar ainda mais a democracia 
(assegurando mais diversidade ao debate público e à cena cultural). 
 
O PT fala de oligopólios e monopólios. Sem dúvida, precisamos de uma lei que dê os critérios 
(numéricos, de preferência) pelos quais se possa definir o que é monopólio ou oligopólio numa 
dada região (critérios que hoje não existem), mas esse está longe de ser nosso único entrave. 
Mais sério, hoje, é o problema da fusão indiscriminada de igrejas, partidos políticos e 
emissoras (ou redes inteiras) de rádio e televisão, o que tende a ferir a laicidade do Estado (e 
a radiodifusão, sendo serviço público, deve primar pela observância da mesma laicidade que 
vale para o Estado), o fisco e a concorrência leal entre as empresas (pois as igrejas gozam de 
benefícios tributários que as emissoras não têm e, se a separação entre as duas esferas não 
for rígida, as emissoras podem encontrar reforços financeiros impróprios quando se associam a 
igrejas). Sobre esse assunto a nota do PT não fala nada. 
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A influência crescente de políticos sobre empresas de comunicação é outro vício grave. Há 
parlamentares que são acionistas, parentes de acionistas ou mesmo dirigentes de emissoras, o 
que gera um flagrante conflito de interesses: como o Congresso Nacional é chamado a falar na 
concessão de canais de rádio e TV, seus integrantes não deveriam ter parte com esses 
negócios. Também por isso um novo marco regulatório é urgentemente necessário. 
 
Há mais. O uso abusivo da propaganda de governo tem permitido ao poder uma interferência 
crescente sobre os meios de comunicação. Embora o governo federal mantenha esses gastos 
em patamares relativamente estáveis há anos, os governos de Estados e municípios vêm 
expandindo sem limites a sua publicidade. A ocasião de rever o marco regulatório seria uma 
oportunidade para disciplinar também essa matéria. Sem restrições, a verba de publicidade 
governamental concorre para desequilibrar e desvirtuar o mercado, arranhando o ambiente de 
liberdade de imprensa. Lembremos que na Argentina, onde há uma conflagração entre órgãos 
de imprensa e governo, o kirchnerismo elevou os gastos de publicidade oficial de 46 milhões 
de pesos em 2003 para 1,5 bilhão em 2011 (cerca de US$ 300 milhões). 
 
Recusar o debate sobre um novo marco regulatório só porque a ideia foi abraçada pelo PT é 
um erro primário. Estamos falando aqui de uma necessidade estrutural do mercado e da 
democracia, não de uma bandeira de esquerda. Se alguns se aproveitam dessa necessidade 
para pedir censura, cabe aos democratas de qualquer partido esclarecer, limpar o terreno e 
propor a modernização necessária. Que já tarda. 
 

* Eugênio Bucci é jornalista e professor da ECA-USP e da ESPM. 
 
Fonte: O Estado de S. Paulo. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,o-pt-nao-esta-de-todo-
errado,1005438,0.htm>. Acesso em: 7 mar. 2013. 
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