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nos não agora, informam fontes do Pa
lácio do Planalto. A principal razão se
ria a de desaprovar a regulação elabo
rada por Martins. Dilma consideraria o 
projeto “antiquado”. Além disso, ecoaria 
no governo a crítica midiática ao supos
to viés autoritário da proposta. O Pla
nalto não aprovaria, por exemplo, a cria
ção de uma “agência nacional de comu
nicação” para regulamentar o conteúdo, 
embora o Reino Unido, berço do concei
to moderno de liberdade de expressão, 
esteja prestes a criar um conselho seme
lhante (texto de Gianni Carta àpág. 30).

Na entrevista ao Estadão, o minis
tro das Comunicações anunciou ainda a 
intenção de desonerar em 6 bilhões de 
reais as operadoras de telefonia, uma 
nova fonte de conflito. Circula também 
a informação de que o ministério, com 
o apoio da Agência Nacional de Teleco

municações, estaria disposto a repas
sar às empresas a infraestrutura da te
lefonia fixa pertencente à União. A in
tenção seria ceder a infraestrutura, 
avaliada em 17 bilhões de reais, em tro
ca de investimentos na expansão da re
de de banda larga. Os críticos dizem 
que Brasília entregará um patrimônio 
nacional à toa, pois existem outras for
mas de estimular a ampliação da inter
net rápida. A respeito, leia artigo de Sa
muel Possebon, editor da revista espe
cializada Teletime, à pág. 29.

O que mais causou furor no PT foi, 
no entanto, o desdém do ministro ao 
debate sobre a mídia. “Há um medo, 
uma covardia de debater o tema no Pa
ís. Há a interdição completa desse as
sunto, nem debater se pode”, diz o de
putado Fernando Ferro (PT-PE), que 
vê o governo Dilma refém das críticas 
da mídia. “Os proprietários dos veícu
los de comunicação criaram uma cul
tura de que qualquer questionamento 
significa atacar a liberdade de expres
são. Esse clima contaminou jornalis
tas e também o Congresso e o governo. 
Ninguém pode contrariar esses arau
tos da liberdade de expressão, mesmo 
que essa concentração seja o oposto do

Quanto aos meios de comunicação, 
sua posição é clara faz bastante tem
po. Desde a posse, em 2011, o ministro 
tem demonstrado grande disposição 
para enterrar o assunto. Seu primei
ro ato foi barrar a tramitação do pro
jeto de Franklin Martins, que estava 
pronto para seguir ao Congresso após 
longas e tensas conferências realiza
das Brasil afora. A maioria dos gru
pos de comunicação recusou-se a de
bater o tema, mas as audiências públi
cas seguiram em frente e produziram 
resultados. Porém, Bernardo consi
derou o projeto incipiente.

Segundo consta, Bernardo não agiria 
por conta própria. Diante dos desafios 
na economia, Dilma Rousseff não pre
tenderia desenterrar o assunto, ao me

ver com censura, ao contrário do discurso 
conservador e conveniente a quem opera 
sem nenhum freio.

Essas constatações tão simples pa
recem insuficientes para comover Ber
nardo. E dá-se assim, por meio de suas 
mãos, uma morte semelhante, por asfi
xia, do debate igualmente enterrado no 
governo Fernando Henrique Cardo
so, que chegou a preparar em vão três 
marcos regulatórios do setor.

Entende-se o empenho de Bernardo. 
O ministro é o símbolo de uma nova bu
rocracia petista emergente nos últimos 
anos. De posições melífluas e discrição 
conveniente, eleitoralmente pragmáti
ca e paroquial, a nova turma abrigada 
no governo atua nos bastidores e joga 
para expandir seus poderes pessoais na 
Esplanada. Antes de assumir a pasta da 
Comunicação no governo Dilma, Ber
nardo, cuja base política fica no Paraná, 
ocupou o Planejamento na administra
ção Lula, quando o ministério tinha um 
papel secundário (todas as principais 
decisões estavam concentradas na Casa 
Civil, ocupada pela futura presidenta, e 
na Fazenda de Guido Mantega). Por ser 
discreto, ou melhor, por não ter causado 
maiores problemas, ganhou espaço em 
Brasília, assim como sua mulher, Gleisi 
Hoffmann, atual titular da Casa Civil. 
Não se conhece nenhuma boa ideia de 
Bernardo no ministério. A praticamen
te um ano e meio da Copa de 2014, teme- 
-se por um apagão na telefonia durante 
os jogos. Os serviços telefônicos, aliás, 
nunca estiveram tão ruins.
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que o capitalismo que eles defendem 
propõe, ou seja, a livre competição.”

Para Ferro, o debate é tão interditado 
que as questões relacionadas à mídia 
nem chegam ao plenário do Congresso, 
são barradas nas próprias comissões 
pelo intenso lobby dos proprietários 
de veículos de comunicação, muitos 
deles, por sinal, políticos de profissão.
O projeto para coibir a prática dos “ja
bás” nas rádios, por exemplo, está pa
rado há oito anos nas comissões. Pou
co vai adiantar se o projeto nascer no 
Parlamento, como propõe o PT. “Por 
parte do Executivo não virá”, acredita 
Ferro. “E um misto de medo com coni
vência e cumplicidade. Além de sado- 
masoquismo, pois o governo paga para 
ser espancado pelos jornais.”

Muitos se perguntam o que poderia ser 
feito de fato para democratizar os meios 
de comunicação no País ou ao menos 
desconcentrá-los. Duas iniciativas pare
cem fundamentais. A primeira é limitar 
a propriedade cruzada, ou seja, impedir 
a um mesmo grupo de mídia de contro
lar ao mesmo tempo rádios, tevês, jor
nais e internet, a partir de um critério 

para garantir a prestação do serviço de 
telefonia fixa. O problema é que em 2025 
provavelmente não haverá mais telefonia 
fixa, e a rede, se houver, estará sucateada. 
Hoje, esses bens teriam um valor estimado 
em cerca de 17 bilhões de reais. Até lá, 
possivelmente não valerão nada.

Recentemente, surgiu a noticia de que o 
governo estaria disposto a trocar esses bens 
por investimentos na substituição da rede 
atual de telefonia fixa por uma rede de banda 
larga, de fibra óptica. Estimava-se o custo 
em 100 bilhões de reais. Parte desse 
investimento viria do valor presente dos 
bens reversíveis que as empresas não 
precisariam mais devolver à União, e outra 
parte viria do BNDES (hoje, ressalte-se, 
acionista importante, mas não controlador, 
da Oi, a concessionária presente em 26 dos 
27 estados brasileiros). Mas essa é apenas 
uma das ideias na mesa. No jargão 
jornalístico, trata-se de um balão de ensaio. 
Nem mesmo o valor de 100 bilhões é certo.

Há, sobretudo na Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatei), quem defenda 
essa ideia no contexto da revisão do modelo. 
Mas existem outras propostas. Uma delas é 
abrir o mercado de fibra óptica a novos 
competidores. Outra é permitir a formação 
de consórcios das empresas existentes. Tem 
ainda a defesa de uma solução que não 
interfira na infraestrutura das áreas 
atendidas, apenas possibilite levar banda 
larga a locais onde o serviço não existe. Há 
até mesmo quem proponha o fortalecimento 
da presença do BNDES na Oi.

Na Anatei, a ideia de acabar com o 
serviço público e deixar a prestação de 
todos os serviços de telecomunicações 
apenas em regime privado, sem 
obrigações de universalização, sem bens 
reversíveis e sem controle tarifário é a que 
tem mais popularidade. Mas o assunto é, 
sobretudo, político e será filtrado pelo 
Ministério da Fazenda e pela Casa Civil 
antes de chegar à mesa da presidenta. Não 
há prazo para esse trabalho de revisão do 
modelo, até porque, a depender do 
caminho adotado, será preciso mexer na 
lei. Há preocupação de mostrar resultados 
concretos em 2014, por motivos óbvios.

*É editor da revista especializadaTe\et\me
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anúncios em um determinado veículo, 
mais dinheiro ela recebe de volta).

Existe uma insatisfação crescen
te, principalmente nas estatais, com os 
atuais critérios de distribuição da pu
blicidade governamental. Era uma de
cisão do governo Lula desconcentrar e 
regionalizar a propaganda oficial. Com 
Fernando Henrique Cardoso no car
go, praticamente só os veículos de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal 
e Minas Gerais recebiam anúncios do 
governo. Quando Lula chegou ao po
der, em 2003, o então ministro-chefe da 
Secom, Luiz Gushiken, disse a seguin
te frase aos responsáveis pelo marke
ting das empresas e dos bancos estatais: 
“Vocês obtêm lucro em todos os estados 
brasileiros. Temos de ser republicanos”.

Isso significava que a publicidade ofi
cial não deveria ir apenas para veículos 
dos grandes centros, mas pulverizada 
para meios de outras capitais e do in

terior do País. Com Martins à frente da 
Secom, a estratégia foi mantida. Hele
na Chagas reviu o critério. “Essa histó
ria de ‘critério técnico’ é balela, não tem 
nada de técnico”, reclama o executivo 
de marketing de uma estatal. A maior 
queixa é quanto à falta de autonomia: 
se um veículo menor procurar a empre
sa e oferecer um pacote de publicidade, 
o contrato é barrado na Secom com a 
exigência de que seja feito com concor
rentes do mesmo local. “Um exemplo: 
para fechar um pacote com um jornal 
de Varginha (MG), é preciso fazer tam
bém em outro jornal de lá, que nem nos 
procurou. E irreal”, critica o executivo.

A Globo agradece. Nos últimos dez 
anos, considerados os piores da his
tória do País pela maioria dos princi
pais jornalistas da casa, a família Mari
nho não tem do que reclamar. Divulga
do na quarta-feira 27, o balanço da Glo- 
bopar, holding do grupo, indica um fa
turamento líquido de 12,6 bilhões de 
reais no ano passado, três vezes mais 
do que no último ano do segundo man
dato do governo Fernando Henrique 
Cardoso. O lucro, de 2,9 bilhões, é ape
nas 1 bilhão menor do que todo o fatu
ramento de dez anos antes. Poucas em

presas brasileiras cresceram tanto. A 
União deu sua contribuição - e dá ca
da vez mais. No ano passado, um ter
ço de toda a verba do governo federal, 
excluídas as estatais, pingou nos cofres 
da empresa. Foram quase 50 milhões 
de reais só em anúncios de utilidade 
pública. Não à toa, os herdeiros de Ro
berto Marinho (João Roberto, Roberto 
Irineu e José Roberto) voltaram a figu
rar, após nove anos de ausência, na lis
ta dos bilionários da revista norte-ame- 
ricana Forbes. Segundo a publicação, o 
patrimônio pessoal de cada um deles 
alcança 5 bilhões de reais.

O que diria Roberto Marinho se vi
vo fosse? Manteria os termos de uma 
carta aberta, publicada em O Globo em 
1989 e endereçada a Lula, na qual di
zia não ter nada em especial contra o 
então candidato? Que se movia uni
camente por seu instinto de cidadão? 
As críticas de Lula ao poder desmesu
rado do conglomerado midiático, Ro
berto Marinho respondeu: “A orienta
ção que imprimo aos veículos que me 
cabe dirigir visa estritamente à defe
sa do que julgo serem os reais interes
ses do País e dos caminhos a serem 
trilhados para que se possa alcançar o 
bem-estar do povo”.

Naquela eleição, a Globo apoiou Fer
nando Collor de Mello. Deu no que deu. •
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Caixa de texto
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 18, n. 742, p.26-31 , 3 abr. 2013. 




