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Enquanto vários países do mundo
adotam medidas para tornar suas co-
municações mais plurais, no Brasil,
o debate continua sendo distorcido
pelos barões da mídia, interessados
em manter seus oligopólios e em di-
tar, eles mesmos, as regras do jogo.
Em países como França, Canadá, Por-
tugal e EUA há anos existem instru-
mentos de regulação de meios eletrô-
nicos e impressos, desmentindo a te-
se defendida por aqui, de que a ado-
ção de regras contraria o princípio
da liberdade de expressão.

Na América Latina, depois da Ar-
gentina, que aprovou uma das legis-
lações mais modernas do mundo pa-
ra o setor, e do Uruguai, foi a vez do
governo do México propor mudan-
ças para desconcentrar o setor no
país e quebrar o oligopólio de con-
glomerados como América Móvil e
a Televisa.

Não há como continuar negando
a regulamentação de um setor que
passa por mudanças profundas - tan-
to do ponto de vista tecnológico
quanto econômico - o que, por si só,
inspira a necessidade de atualização
de suas regras de funcionamento. Ho-
je, telefonia, televisão, rádio, trans-
missão de dados, cinema e música se
apoiam cada vez mais em platafor-
mas comuns, podendo ser captados
por um smartphone, algo muito dis-
tante da realidade do Código Brasilei-

ro de Telecomunicações de 1962. Pro-
vedores de internet produzem e
transmitem conteúdos de e para
qualquer lugar do mundo.

Do ponto de vista econômico, a
abertura dos países do sul do mundo à
globalização também resultou em no-
vas situações -ampliação da liberda-
de de capitais, compra de empresas e
fusões de toda ordem - que tornaram
ultrapassadas políticas de comunica-
ção estabelecidas décadas atrás.

Aqui no Brasil, apesar da vigência
de novas normas - como a Lei do Cabo
(1994) e da Lei da TV Paga (2011) - as
empresas de telefonia, privatizadas e
desnacionalizadas, encontram-se tam-
bém no mercado de internet, TV a ca-
bo e produção de conteúdo, em flagran-
te descompasso com leis antigas que
impedem a participação de grupos es-
trangeiros no segmento de mídia.

Isso sem falar no avanço da inter-
net sobre as telecomunicações. Nos
EUA, a disputa entre web e emisso-
ras já deixa dúvidas sobre a sobrevi-
vência da TV aberta. Recentemen-
te, o YouTube confirmou o lança-
mento de seus primeiros canais pa-
gos, estreando em dez países, in-
cluindo o Brasil.

Na Europa, órgãos de regulação já co-
meçam a enfrentar a política predatória
de grandes empresas como o Google e a
Microsoft, obrigando-as a dar explica-
ções e a solucionar supostas violações das
regras de privacidade de seus usuários.

Como se vê, nem mesmo o boicote
permanente da mídia tradicional à dis-
cussão é capaz de esconder que o Bra-
sil está atrasado - e muito - nesta agen-
da. A regulação é uma questão-chave
do avanço democrático e somente atra-
vés dela poderemos conceber um siste-
ma de radiodifusão plural, qualificado
e capaz de representar a grandeza do
nosso país e do nosso povo.
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Muitas vezes, em uma bacia hi-
drográfica se prevê a implantação
de várias Pequenas Centrais Hidre-
létricas (PCH), que são licenciadas
isoladamente após os respectivos
EIAs. Mas o conjunto da implanta-
ção dessas diversas PCHs não é ava-
liado, embora se saiba que ele pos-
sa ser extremamente negativo na
perspectiva socioambiental.

Deveríamos ter, portanto, uma
AAE de planos governamentais de
energia a serem realizados antes da
implantação dos respectivos em-
preendimentos. Com isso, ao se
realizar os EIA/RIMAs dos em-
preendimentos, toda discussão so-
bre os aspectos macro dos mesmos
já teria sido previamente realiza-
da. Ou seja, os empreendimentos
estariam inseridos em um contex-
to no qual as dimensões setoriais e
regionais seriam levadas em consi-
deração e cotejadas com as respec-
tivas políticas nacionais.

A Resolução 001/86 do Conse-
lho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA) que introduziu a obri-
gatoriedade da avaliação ambien-
tal no Brasil, já exige que os em-
preendimentos sejam colocados
nesse contexto macro. Mas a práti-
ca do licenciamento ambiental, as-
sociada a pouca valorização do pla-
nejamento no país, tornou tais dis-
posições ineficazes.

Existem alguns projetos trami-
tando no Congresso Nacional so-
bre o assunto, mas estão perdidos
entre outras iniciativas legislati-
vas. Seria fundamental que o po-
der público tomasse a liderança
na esfera federal, podendo ser o
CONAMA o ponto focal desta dis-
cussão. Mas isto não impede que
os Estados legislem a esse respei-
to, especialmente aqueles com
maior experiência no licenciamen-
to ambiental.

Semana passava participei de
um debate sobre a exploração do
gás de xisto na rádio CBN com Da-
vid Zilberstein, um dos maiores es-
pecialistas em energia do país. E fi-
cou claro que a decisão da ANP de
promover um leilão sobre essa ex-
ploração em outubro é equivoca-
da: a exploração é objeto de enor-
me controvérsia no mundo pelos
riscos de contaminação dos len-
çóis freáticos pela utilização da téc-
nica de fraturamento das rochas
-“fracking”.

Certamente, a exploração recen-
te do gás de xisto está trazendo
uma mudança radical na matriz
energética mundial, especialmen-
te nos Estados Unidos. Este vê a
possibilidade de se livrar da depen-
dência energética do Oriente Mé-
dio, com todas as consequências
daí advindas. Além disso, a sua
economia pode se tornar, com o
barateamento da energia, mais
competitiva.

Mas, por outro lado, a explora-
ção do gás de xisto tornou-se a
principal bandeira do movimento
ambientalista americano dado os
riscos ambientais do “fracking”.
No Brasil, antes de tudo, temos que
definir o marco regulatório para a
sua exploração.

Regulamentação de mídia:
chave do avanço democrático

Gás de xisto: todo
cuidado é pouco

Enquanto vários países
adotam medidas para tornar
as comunicações mais
plurais, no Brasil, o debate
é distorcido pelos barões
da mídia, interessados
em manter seus oligopólios

A exploração do gás
de xisto tornou-se a
principal bandeira do
movimento ambientalista
americano dado
os riscos ambientais
do “fracking”

Apesar da insistência da grande mídia em negar a urgência
de um marco regulatório para o nosso setor de comunica-
ção, a verdade é que, sem isso, a democracia brasileira não
avançará. As reformas que temos experimentado na última
década precisam passar também por esta área, sob o risco
de direitos fundamentais como a liberdade de expressão e o
acesso à informação continuarem sendo negados ao conjun-
to da população.

No artigo da semana passada, muito leitores pediram mais
esclarecimentos sobre a Avaliação Ambiental Estratégica
(AAE): o que é; como funcionaria; vantagens da sua imple-
mentação no Brasil e relação com os Estudos de Impacto Am-
biental (EIA). É bom assinalar que a AAE tem por objetivo
principal realizar a avaliação dos impactos de determinadas
políticas. Mas em uma perspectiva macro, ao contrário dos
EIAs, que tratam dos empreendimentos isoladamente.
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