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Para esclarecer, o artigo 220 proí-
be o monopólio e o oligopólio nas co-
municações e o 221 define as finalida-
des da programação de rádio e TV —
educativas, artísticas, culturais e in-
formativas — e prescreve a promo-
ção da cultura nacional e regional.

Mas 25 anos depois de aprovada a
Cartade1988,osconglomeradosdeco-
municação brasileiros controlam as
concessõesderadiodifusão,amídiaim-
pressaeosprovedoresdeInternet,sem
mecanismosefetivosparacoibirosex-
cessos da concentraçãode poderes.

Nosso parâmetro mais recente pa-
ra osetor éalei queregulamenta oseg-
mento de TV a cabo, aprovada em
2011.Aindaassim, ao contráriodepaí-
ses democráticos liberais e de alguns
de nossos vizinhos da América Lati-
na, seguimos dominados por um mo-
nopólio que atua sem qualquer limi-
te. Um exemplo clássico: apesar de o
artigo 5˚, inciso V, Capítulo I (Dos Di-
reitos e Deveres Individuais e Coleti-
vos) assegurar direito de resposta pro-
porcional ao agravo, além da indeni-
zação por dano material, moral ou à
imagem, as lacunas deixadas pela fal-
ta de regulamentação permitem que
os meios de comunicação, na prática,
descumpram a lei.

Contudo, a omissão aos princípios
constitucionais não é a única razão
pela qual um marco regulatório se faz

urgente. As comunicações sofrem
profundas mudanças, tanto do ponto
de vista tecnológico quanto econômi-
co. A convergência de mídias e a con-
corrência inevitável do capital estran-
geiro — a partir da entrada de empre-
sas globais na exploração dos servi-
ços de telefonia, presentes também
no mercado de Internet, TV a cabo e
produção de conteúdo —, apesar de
não terem impedido que os barões da
mídia preservassem seus poderes,
mudaram a configuração do setor. A
concorrência do capital estrangeiro e
o avanço da Internet sobre as teleco-
municações já colocam em xeque a
sobrevivência da TV aberta. Nos
EUA, a disputa acirrada entre web e
emissoras é uma realidade.

Essas mudanças, no entanto, não
sugerem que teremos comunicações
mais democráticas ao redor do mun-
do, tampouco no Brasil, se não existi-
rem regras e delimitações. Portanto,
é preciso combater a concentração e
os monopólios que se sustentam por
uma concorrência desleal, praticada
por meio de artifícios diversos —
dumping de publicidade, controle
da distribuição e pressão política,
exercida via própria mídia.

O Brasil precisa também enfrentar
a questão e estabelecer um marco re-
gulatório que promova de fato os prin-
cípios da pluralidade, a liberdade de
expressão, o respeito à imagem, e que
abarque as mudanças tecnológicas.
Trata-se de uma agenda que não irá
morrer, mas cuja realização depende
de empenho político e envolvimento
da sociedade. Continuar lutando pa-
ra regulamentar as nossas comunica-
ções e democratizar a mídia em nos-
so país é uma tarefa de todos e uma
maneira de marcar os 25 anos de nos-
sa Constituição, fortalecendo-a.

Estesseinsurgemcontraopagamen-
to de uma taxa equivalente a R$ 0,12
por dia e contra o gasto de duas horas
poranoparaqueaverificaçãodaregula-
gemdeseus automóveissejarealizada.

No segundo caso, mencionamos a
renúncia do poder público da im-
plantação do Parque Municipal da
Brasilândia, cuja motivação original
foi a de estabelecer uma medida de
proteção à população daquela região
em face a eventuais enchentes previs-
tas nos próximos anos no local. Estas
últimas são previsíveis em função do
aumento e intensidade de chuvas em
São Paulo por força da mudança do
clima. Vale lembrar também que a
oferta de espaços de lazer traz me-
lhor qualidade de vida a todos.

Nas duas situações acima descri-
tas se encontra uma das grandes difi-
culdades do mundo contemporâ-
neo: a consideração do médio e lon-
go prazo na tomada de decisão.

Como explicar a um cidadão, pro-
prietário de automóvel, que ele e sua
família também serão prejudicados
pela poluição por ele provocada?

Comcertezaoagravoàsaúdeépor-
tador de um tempo de manifestação
que vai muito além do momento em
queestecidadãotomaadecisãoeleito-
raldecontestaçãoaprogramasdecon-
trole de poluiçãooua quaisquer outros
dessa natureza. Esta lógica também se

aplica ao Parque, revelando que deve-
mos repensar a arquitetura das demo-
craciascontemporâneas,comoobjeti-
vo de permitir que a dimensão do mé-
dio e longo prazo seja internalizada.

Recentemente,foidivulgadoumre-
latório que trata exatamente dessa
questão, intitulado “Now for the Long
Term—TheReportoftheOxfordMar-
tin Comission for Future Genera-
tions”, com a presidência do ex-dire-
torgeral daOMC—OrganizaçãoMun-
dial do Comércio, Pascal Lamy e com
a participação, dentre outras, do ex-
ministro de Relações Exteriores do
Brasil, Luiz Felipe Lampreia. Em seu
sumário executivo, é assinalado que a
Comissão focou “no aumento da visão
decurtoprazodapolíticacontemporâ-
neaenainabilidadecoletivadeseque-
brar esta situação que impede que os
grandes desafios sejam enfrentados”.

A Comissão identificou a existên-
cia de mega tendências e definiu cin-
co princípios no que chamou de uma
agenda de longo prazo, que incluem
“coalizões criativas, repensar insti-
tuições, revalorizar o futuro, investi-
mentos nas novas gerações e estabe-
lecimento de uma plataforma co-
mum de entendimento”.

Apenas a título de exemplo, vá-
rios caminhos são propostos, entre
os quais, pensar em décadas e não
em dias, avaliar os negócios a longo
prazo e investir nas novas gerações
em termos de inclusão social.

Enfim, trata-se de um relatório
longo que deve ser lido com o propó-
sito de pensarmos em como pode-
mos aproveitá-lo para aprimorar es-
te debate no Brasil. E com isso melho-
rar a qualidade da nossa democracia,
fazendo com que ela seja capaz de re-
fletir o longo prazo: isso é ou não é de-
senvolvimento sustentável?

25 anos sem regulamentação
do setor de comunicação

Decisões de longo prazo na
democracia contemporânea

São inegáveis os avanços que a Constituição de 1988 promo-
veu tanto no que se refere aos direitos e garantias fundamentais
do cidadão, quanto em relação aos direitos coletivos. Os 25
anosdepromulgaçãoda“ConstituiçãoCidadã”,recémcomple-
tados, exacerbam, porém, que seguem sem regulamentação as
questões relacionadas ao setor de comunicações. É flagrante a
omissão ao que determinam os artigos 220 e 221 da nossa Carta
Magnaeodesrespeitoàrecomendaçãodaaprovaçãodeleifede-
ral para regulamentar o setor, disposta no artigo 222.

Na semana passada, tratei nesta coluna dos retrocessos em
curso na cidade de São Paulo no que tange à poluição do ar e
mitigação de vulnerabilidades relativas a desastres naturais,
que podem afetar seriamente a população assentada próxi-
ma a corpos d’água.

No primeiro caso, simplesmente está se ignorando o que a
ciência tem reiterado sistematicamente sobre os impactos da
poluição sobre a saúde, com o objetivo de se atender à “de-
manda eleitoral” dos proprietários de automóveis.

Continuar lutando para
regulamentar as nossas
comunicações e
democratizar a mídia é
uma tarefa de todos e uma
maneira de marcar os 25
anos de nossa Constituição

Como explicar a um
cidadão, proprietário
de automóvel, que ele
e sua família também
serão prejudicados
pela poluição por
ele provocada?
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 out. 2013, Mundo, p. 31.




